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Erasmus+ представља нови програм Европске комисије, који заправо 
обједињава 4 програма (Темпус, Ерасмус Мундус, доживотно учење и 
Млади у акцији) који су се спроводили у периоду од 2007-2013. 
године. Под новим називом овај програм представља програм 
Европске уније за образовање, оспособљавање, младе и спорт за 
период од 2014-2020. године. Erasmus+ програм има три кључне 
активности и два одвојена дела.

Кључна 
активност 1

Мобилност 
студената, 
наставног и 
ненаставног 

Кључна 
активност 2

Институционална 
сарадња и 

размена добре 
праксе

Кључна 
активност 3

Реформа 
образовних 
политика

Кључне активности 

Жан Моне

пројекти из 
области Европских 

студија

Спорт

Посебни програми 

Програмске и партнерске земље

Све земље у програму деле се на програмске и партнерске земље, што 
уједно и одређује начин њиховог учешћа. 

Програмске земље су све земље Европске уније, укључујући Исланд, 
Лихенштајн, Норвешку, Турску и Македонију. Институције из 
програмских земаља могу учествовати у свим деловима Erasmus+ 
програма.

Партнерске земље су пре свега земље региона којe окружују 
Европску унију, као и све друге земље света. Институције из 
партнерских земаља могу учествовати у деловима програма на начин 
прописан водичем и конкурсима програма Erasmus+, који објављује 
Европска комисија.

Учешће партнерских и програмских земаља у програму Erasmus+ 
заснива се на основу потписаних споразума о сарадњи.
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Склопљени билатерални 
споразуми са 

високошколским установама 

2

Велеучилиште 
у Бјеловару
Храватска

The State University 
of Applied Sciences in 

Plock
Poland

Висока школа здравства 
Доброј 

Република Српска 
Босна и Херцеговина

Факултет за 
здравствене веде 

Ново Место 
Словенија

Висока шола за 
здравствене веде
Словењ Градец

Словенија

Висока медицинска 
школа
Битоља

Македонија

Медицински 
Универзитет

Пловдив
Бугарска

Школа за медицинске 
и акушерске сестре

Брајтон, Велика 
Британија



Језичка потпора
Hola Salut

HalloHi!
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Мобилност студената у сврху 
студија

Финансијска потпора

Критеријуми 
за номинацију

Здравствено осигурање

Обезбеђивање визе

Смештај и превоз
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01

Пријава на конкурс02

03

Номинација одабраних 
студената партнерским 

установама
04

Објава резултата 
конкурса

05

Потписивање Споразума 
о мобилности у сврху 

студија
06

Потврда о прихваћеној 
номинацији
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07

Припремне активности
потпора у налажењу смештаја, 

транспорта08

09

Обезбеђивање 
здравственог осигурања 

за иностранство
10

Обезбеђивање визе
уколико је потребно

11

Потписивање Уговора о 
додели финансијских 

средстава
12

Језичка потпора
уколико је потребно
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13

Обављање мобилности у 
складу са Споразумом14

15

Завршна језичка 
потпора

уколико је потребно
16

Повратак са 
мобилности

Одлука о признавању 
ЕСПБ бодова на основу 

преписа оцена
18

Исплата финансијских 
средстава

17171717

17171719
Попуњавање ЕУ 

мрежног упитника

Издавање преписа 
оцена од стране 

институције домаћина
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Erasmus+ координатор
Марија Мијатовић
тел: 063/514-500 

(Call, SMS, Viber, Whatsapp)
тел: 064/88-66-619
(Call, SMS, Viber)

е-mail: project@mmilankovic.edu.rs
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