
КОНКУРС ЗА УЧЕШЋЕ У ЗИМСКОЈ ШКОЛИ РУСКОГ ЈЕЗИКА И КУЛТУРЕ НА 
СЕВЕРНОМ (АРКТИЧКОМ) ФЕДЕРАЛНОМ УНИВЕРЗИТЕТУ (НАрФУ), 
АРХАНГЕЛСКА ОБЛАСТ, РУСKA FEDERACIJA 

 

У циљу јачања билатералне сарадње, Универзитет у Новом Саду ће уз подршку владе Аутономне 
Покрајине Војводине омогућити студентима универзитета да учествују у Зимској школи руског 
језика и културе у организацији Северног (Арктичког) федералног универзитета Архангелске 
области (НАрФУ), у трајању од 2 недеље, од 17. до 29. фебруара 2020. године. 

Kонкурс је отворен за студенте свих факултета Универзитета у Новом Саду на свим нивоима 
студија.   

Универзитет у Новом Саду ће за три одабрана студента покрити трошкове смештаја и исхране, 
путне трошкове и котизацију за учешће у школи. 

 

Документација за пријаву кандидата:  

 препис оцена  

 мотивационо писмо*  

 биографија (у Europass формату)  

 потврда матичне институције о статусу студента 

 копија пасоша 

 доказ о знању страног језика (енглески је обавезан; руски је предност)  

 

*На основу података доступних на страницама сајта Северног (Арктичког) федералног 
универзитета Архангелске области (НАрФУ), кандидати би требало да опишу своју 
заинтересованост за Учешће у Зимској школи руског језика и културе, у образовном и научном 
погледу. 

 

Рок за достављање пријава: петак, 1. новембар 2019. године   

Пријаве се достављају путем мејла: iro@uns.ac.rs са напоменом 'Пријава за Зимску школу 
руског језика и културе, НАрФУ'.  

 

Предселекцију и номинацију кандидата врши Универзитет у Новом Саду.  

Коначну одлуку о прихватању кандидата ће донети организатори Зимске школе НАрФУ 
универзитета, у складу са предвиђеним бројем учесника по групама.  

Одабрани студенти ће примити позивни мејл и све потребне информације о учешћу. 
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Богат програм Зимске школе комбинује курсеве руског језика и културе, нудећи индивидуални 
приступ сваком учеснику. Часови руског језика употпуњују интерактивна предавања у локалним 
музејима и креативе радионице.  

Разноврсни културни програм може бити прилагођен интересима/жељама учесника.  

 

Курс језика обухвата: 

 нивое: од А1 до Б2 

 мале групе (до 10 студената у групи) 

 индивидуални приступ рада са студентима 

 различите теме са посебно припремљеним лексичким и граматичким материјалима 

 јединствени приступ учењу („Russian in Russian“) 

 високо квалификовани професори са богатим искуством у предавању Руског као страног 
језика 

 сертификат о учешћу (5 ЕСПБ) 

 

Културни програм обухвата:  

 узбудљиве екскурзије (традиционални занати Архангелске (северне) области, најстарија 
Руска дрвена архитектура) 

 широк програм концерата, радионица, група за дискусију 

 обилазак сликовитих предела Архангелска 

 упознавање са универзитетским животом НАрФУ универзитета 

 

Детаљније информације о програму доступне су на сајту овог универзитета:  

https://narfu.ru/en/studies/schools/winter-school/  
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