
 

Глобална летња школа Универзитета Ђао Тонг у Шангају 

 

У организацији Ђао Тонг Универзитета у Шангају одржава се Глобална летња школа 

2019 (Global Summer School 2019). 

Глобална летња школа 2019 пружа одличну прилику студентима за усавршавање и учење 

о Кини путем академских и културних импресија. Школа нуди јединствено искуство учења 

о кинеској култури и историји кроз комбинацију предавања, радионица и излета. Школа ће 

бити подељена у две сесије (прва сесија одржаће се у периоду од 11.7.2019. године до 

26.7.2019. године, док друга сесија почиње од 11.7.2019. године и траје до 2.8.2019. 

године).  

Укључен је широк спектар курсева престижних предавача у различитим дисциплинама 

међу којима су: 

1. сесија: Упознај Кину (Discover China); Јавна политика Кине и управљање градом 

(China’s Public Policy and City Governance); Политика Кине о климатским 

променама, енергији и животној средини (China’s Policy on Climate Change, 

Energy, and Environment); Политика и пракса социјалне заштите у модерној Кини 

(Social Welfare Policies and Practices in Modern China); Дизајн у Кини (China Design), 

Одрживи еколошки дизајн у Кини (Sustainable Ecological Design in China); Зелени 

град као еколошка будућност (Green City Green Future); Еколошка технологија у 

сврху контроле загађености животне средине (Green Techнology for 

Environmental Pollution Control); Контрола урбаних шума и екосистема у Кини 

(China’s Urban Forest and Ecosystem Monitoring); Упознавање са сателитом 

Cubesat (Knowing Satellite by Cubesat); Кинеске традиоционалне вежбе и народно 

здравље (Chinese Traditional Exercise and Health)  

2. сесија: Вештачка интелигенција и роботика (Machine Intelligence and Robotics); 

Поништавање негативних ефеката климатских промена (Reversing Climate 

Change) 

У оквиру школе доступна је и могућност бесплатног, опционог курса ,,Кинеског језика и 

културе”.  

У сарадњи са Универзитетом у Новом Саду, Универзитет Ђао Тонг у Шангају 

понудио је две бесплатне школарине и два бесплатна смештаја за заинтересоване 

студенте Универзитета у Новом Саду.  

Трошкови превоза нису укључени, и падају на терет одабраних кандидата. 

 

 

 



 

Потребна документација за пријаву: 

1. Потврда о статусу студента (на српском) 

2. Препис оцена са текућег, и где је потребно претходног, нивоа студија (на 

енглеском) 

3. Биографија кандидата (на енглеском) 

4. Мотивационо писмо (на енглеском) 

5. Доказ о знању енглеског језика (на енглеском) 

 

Заинтересовани студенти се могу пријавити на: filip.marinkovic@uns.ac.rs  

Рок за подношење пријаве је: НЕДЕЉА, 14. АПРИЛ 2019. ГОДИНЕ 

Више информација о Глобалној летњој школи на сајту: http://summerprogram.sjtu.edu.cn/, 

као и путем имејл адресе: isc.mobility@sjtu.edu.cn  

Програм Глобалне летње школе доступан је на следећем линку: 

http://summerprogram.sjtu.edu.cn/Assets/userfiles/sys_eb538c1c-65ff-4e82-8e6a-

a1ef01127fed/files/2019%20Global%20Summer%20School(1).pdf 

 

mailto:filip.marinkovic@uns.ac.rs
http://summerprogram.sjtu.edu.cn/
mailto:isc.mobility@sjtu.edu.cn
http://summerprogram.sjtu.edu.cn/Assets/userfiles/sys_eb538c1c-65ff-4e82-8e6a-a1ef01127fed/files/2019%20Global%20Summer%20School(1).pdf
http://summerprogram.sjtu.edu.cn/Assets/userfiles/sys_eb538c1c-65ff-4e82-8e6a-a1ef01127fed/files/2019%20Global%20Summer%20School(1).pdf

