
Нижњеновгородски државни универзитет Н.И. Лобачевски, Русија, нуди студентима 

Универзитета у Бањој Луци могућност учешћа на четири љетне школе које ће се одржати у 

јулу-августу 2019. године у Нижњем Новгороду. Доступне су по двије стипендије за сваку 

љетну школу, а стипендија обухвата котизацију за учешће. Трошкове превоза, смјештаја и 

хране сносе сами студенти. 

Заинтересовани студенти могу своје пријаве, уз CV (Europass) и препис оцјена доставити 

Канцеларији за међународну и међууниверзитетску сарадњу, електронском поштом, на 

адресу: djordje.kenjalo@unibl.org 

Рок за достављање пријава је 07. јул 2019. године до 12:00 часова. 

Љетне школе које су доступне нашим студентима су: 

1. RUSSIAN SUMMER (практични курс руског језика и културе, 3 ECTS, трајање – 3 

седмице, датум почетка 08.07.2019. године, није потребно познавање руског језика). 

Више детаља на: 

http://eng.unn.ru/academic-programmes/summer-schools/russian-summer; 

 

2. PRACTICE IN ANDROID APP DEVELOPMENT AND USING BIG DATA (потребно 

познавање енглеског језика, минимум ниво Б2, 4 ECTS, трајање – 4 седмице, датум 

почетка 08.07.2019. године, потребно опште познавање математичке анализе, 

теорије вјероватноће, те програмирања - Java, XML). Више детаља на: 

http://eng.unn.ru/academic-programmes/summer-schools/overview-practice-in-android-

app-development-and-using-big-data; 

 

3. RUSSIA GOES GLOBAL: INTERNATIONAL RELATIONS TRENDS & 

CHALLENGES (потребно познавање енглеског језика, минимум ниво Б2, 4 ECTS, 

трајање – 4 седмице, датум почетка 08.07.2019. године). Више детаља на: 

http://eng.unn.ru/academic-programmes/summer-schools/lobachevsky-summer-school-

of-international-relations-diplomacy; 

 

4. DOING BUSINESS IN RUSSIA (потребно познавање енглеског језика, минимум 

ниво Б2, 3 ECTS, трајање – 2 седмице, датум почетка 01.07.2019. године). Више 

детаља на: 

http://eng.unn.ru/academic-programmes/summer-schools/summer-school-doing-business-

in-russia. 

 

Могућности смјештаја су сљедеће (плаћа студент по доласку): 

- Студентски дом у оквиру кампуса (1100 – 5000 рубаља за вријеме трајања школе, 

а у зависности од категорије дома и од трајања школе); 

- Хостел изван кампуса (једнокреветне или двокреветне собе) – од 1000 рубаља по 

ноћењу (15 долара); 

- Породица домаћин (са или без оброка) – од 15 000 рубаља (225 долара) 
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За пријаву, потребно је попунити формулар који можете наћи на адреси 

http://eng.unn.ru/academic-programmes/summer-schools 

и доставити га на адресу intdept@unn.ru  заједно са номинационим писмом Универзитета у 

Бањој Луци и копијом пасоша. 

За сва питања у вези са љетним школама можете се обратити контакт особи, госпођи 

Елизавети Васиној, на адресу intdept@unn.ru 
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