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Међународна летња школа српског језика, културе и историје  

2021. године 
 

 

ДАТУМ И НАЧИН ОДРЖАВАЊА 

 

• Међународна летња школа српског језика, културе и историје одржаће се од 

11. до 31. јула 2021. године. 

• Настава ће се изводити на даљину помоћу апликације Гугл-мит и/или Зум.  

• Писмени део улазног и завршног теста одражава се на платформи Мудл.  

 

 

ПРОГРАМСКИ САДРЖАЈ 
ЛЕКТОРСКЕ ВЕЖБЕ  

 

• Настава се одвија свакодневно (осим викендом).  

• Дневно се организују 4 часа лекторских вежби.  

• Полазници су подељени у мале групе (до осам студената).  
 

ПРЕДАВАЊА  

 

• Предавања из историје и књижевности студенти ће моћи одложено да прате путем 

платформе Јутјуб, на којој ће бити постављени снимци.  
 

БОДОВИ И ПОТВРДА О ЗАВРШЕНОМ КУРСУ 

 

• Тронедељни курс обухвата 60 часова лекторских вежби из српског језика. 

• На крају курса обавља се провера знања (писмено и усмено). 

• Полазник који положи завршни испит стиче потврду о знању српског језика и 5 

ECTS бодова.  

 

ПРИЈАВА  

 

• Полазници се пријављују на 

  https://letnjaskolasrpskogjezika.com/application_form.php 

• Рок за пријаву јесте 30. јун 2021. године.  

• За све информације можете се обратити на centar@ff.uns.ac.rs 

 

РАСПОРЕД АКТИВНОСТИ  

 

� 11. 7. 2021.  

 

10:00 – 12:00 (средњоевропско време) Тестирање студената (улазни тест на 

платформи Мудл и усмена провера на Гугл-миту и/или Зуму) 

  

 



 

Центар за српски језик као страни                Center for Serbian as a Foreign Language 

Филозофски факултет  Faculty of Philosophy                                                         

Универзитет у Новом Саду   University of Novi Sad                                                         
                                                          

  

Др Зорана Ђинђића 2 • 21000 Нови Сад • +381 21 459 626 • centar@ff.uns.ac.rs 

www.srpski-strani.com 
2/3 

� 12. 7 – 30. 7.  

• часови од 9:30 до 11:00 (средњоевропско време)  

• пауза од 11:00 до 11:30 (средњоевропско време) 

• часови од 11:30 до 13:00 (средњоевропско време) 

� 31. 7. 2021.  

10:00 (средњоевропско време) Тестирање студената (завршни тест на платформи 

Мудл, усмени део испита на Гугл-миту и/или Зуму).  
 

ЦЕНА И ПЛАЋАЊЕ  

 

ЦЕНА 

 

Цена за тронедељни програм за 2021. годину износи 240 евра и обухвата:  

o  60 часова лекторских вежби из српског језика,  

o предавања из српског језика, културе и историје,  

o лекције, текстове и вежбе у електронској форми.    

 

ИНСТРУКЦИЈЕ ЗА ПЛАЋАЊЕ 

 

• Укупан износ полазници плаћају на следећи начин:  

 

SWIFT MESSAGE MT103-EUR 

 

FIELD 32A:   VALUE DATE-EUR-AMOUNT 

FIELD 50K:   ORDERING CUSTOMER 

 

FIELD 56A:   DEUTDEFFXXX 

(INTERMEDIARY)  DEUTSCHE BANK AG., F/M 

    TAUNUSANLAGE 12 

    GERMANY 

 

FIELD 57A:   /DE20500700100935930800 

(ACC.WITH BANK)  NBSRRSBGXXX 

NARODNA BANKA SRBIJE (NATIONAL  

BANK OF SERBIA-NBS) 

BEOGRAD, NEMANJINA 17, SERBIA 

 

FIELD 59:   /RS35840000000006779070 

(BENEFICIARY)  UNIVERSITY OF NOVI SAD, FACULTY OF  

PHILOSOPHY 

 

FIELD 70:   DETAILS OF PAYMENT 

 

• Рок за уплату школарине јесте између 28. јуна и 2. јула 2021. године.  
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СТИПЕНДИЈЕ 

 

• Стипендија покрива бесплатан курс, наставни материјал и уверење о познавању 

српског језика. 

• За стипендију могу конкурисати студенти српског језика и књижевности као 

главног или другог предмета на славистичким катедрама.  

• Заинтересовани студенти треба да поднесу следећу документацију:  

o попуњену пријаву са назнаком да је пријава за стипендију,  

o уверење о студирању,  

o препоруку свог професора,  

o мотивационо писмо.  

• Документацију послати мејлом на centar@ff.uns.ac.rs.   


