
  

 
 

 

Путујући студентски сајам 2017. 
 

„Студирајте у Француској – Сусрет са француским универзитетима“ 
 

Среда, 1. новембар 2017, 10-16.30 часова 
Ректорат Универзитета у Новом Саду 

(Централна зграда Универзитета, Др Зорана Ђинђића 1) 
 
 

Програм 
 
 
Хол | Амфитеатар 
 
 
10.00    Отварање штандова 
 

10.15   Званично отварање сајма 

 Господин Никола Фај, отправник послова Амбасаде Републике 
Француске у Србији 

 Проф. др Светлана Михић, подсекретар Покрајинског секретара 
за високо образовање и научноистраживачку делатност 

 Проф. др Сања Стојановић, проректор за међународну сарадњу 
Универзитета у Новом Саду 

 

10.30 – 10.40  Концерт у организацији Универзитета у Новом Саду 
 
   Музички програм: 
   
   Oliver Messiaen: Petites esquisses d'oiseaux  
   1. Rouge-gorge 
   2. Merle noir 

Изводи: Милица Ћосић, студент мастер студија клавира у класи 
редовне професорке Рите Кинке 

 
   М. Равел: Павана за умрлу инфанткињу / Pavane pour une infante defunte 

Изводи: Угљеша Бркљач, студент мастер студија клавира у класи 
редовног професора Ратимира Мартиновић 

 

10.45 – 11.30   Пауза за кафу – Умрежавање професионалаца француског и српског 
високог образовања 

 
 



  

 
 

 
 
Презентације различитих програма ступендија (амфитеатар Ректората) 
Упоредо са презентацијама штандови у холу су отворени за информисање студената 
 
11.30   Презентација стипендија „Доситеја“ 
   Министарство омладине и спорта Републике Србије а 
 
11:50   Европски програм Ерасмус +: Могућности за мобилност студената и 
професора 
   Агенција Ерасмус+ у Србији / Фондација Темпус 
 
12:10   Презентација Франкофоне универзитетске агенције (АУФ) 
   Франкофона универзитетска агенција (АУФ) 
 
12:40 - 13.30  Како отићи на студије у Француску? Могућности студирања, 

процедуре и финансирање 
   Француски институт у Србији / Цампус Франце Сербие 
 
 
Тематска предавања о студијским програмима у Француској и у региону  
(амфитеатар Ректората) 
Упоредо са презентацијама штандови у холу су отворени за информисање студената 
 
14.00 – 15.30  Техничке и примењене науке 

 INSA (Национални институт за примењене науке) из Руана 

 Универзитет Лион И 

 IUT (Универзитетски технолошки институт) из Лиона 

 IAB (Универзитетски технолошки институт – смер прехрамбене и 
биолошке технологије) из Бург ан Бреса 

 IUT (Универзитетски технолошки институт) из Бург ан Бреса 

 CESI (Инжењерска школа) 
 
15.30 – 16.30  Политичке науке и менаџмент 

 Sciences Po Dijon (Институт политичких наука из Париза, 
Универзитетски кампус из Дижона) 

 ENSATT (Ecole nationale supérieure d’Arts et Techniques du Théâtre) 

 IAE Aix Marseille (Институт за управљање предузећима 
Универзитета Екс-Марсеј) 

 ESFAM (Висока школа франкофоније за администрацију и 
менаџмент) 


