
 
 

 
 

Kонкурс за мобилност студената Факултета заштите на раду у 
Нишу на Белгородском државном технолошком универзитету 

В.Г. Шухов 
 
 
 
На основу Уговора Универзитета  у Нишу и Белгородског државног технолошког универзитета 
В.Г. Шухов од 21. 11. 2006. године, Споразума о сарадњи бр. 6/00-52-020/16-003 од 29. 9. 2016. 
године и Уговора о билатералној сарадњи број 01-55/1, од 11.01.2013. године, између 
Белгородског државног технолошког универзитета В.Г. Шухов и Факултета заштите на раду у 
Нишу Универзитета у Нишу, Факултет заштите на раду у Нишу расписује конкурс за мобилност 
студента Факултета на Белгородском државном технолошком универзитету В.Г. Шухов 
(http://www.bstu.ru), у периоду од 01.04. 2020. до 30.04.2020. године. 

За пријаву на конкурс потребно је доставити следеће податке:  
- Име и презиме 
- Година студија и просечна оцена са студија 
- Студијски програм 
- Знање језика (приоритет имају студенти који познају руски језик) и 
- Кратак CV  

Рок за пријаву је 13.02.2020. године. Пријаве се подносе продекану за међународну сарадњу на 
email: milan.protic@znrfak.ni.ac.rs. 
 
Ближе информације 

У циљу афирмације студијског боравка наших студената у Русији, Факултет заштите на раду у 
Нишу ће сносити део трошкова повратне авионске карте од Београда до Москве у износу од 50%. 
Преосталих 50% пада на терет студената. Током боравка у Белгороду обезбеђен је бесплатан 
смештај и исхрана. 

Прикликом планирања путовања и куповине авионских карата водити рачуна да целокупан 
боравак у Русији не траје дуже од 30 дана, колики је законски максимум посете Русији без визе. 

Време проведено на Белгородском државном технолошком универзитету В.Г. Шухов биће 
испланирано од стране управе Универзитета и састојаће се од активности које подразумевају: 

- наставу 
- семинаре 
- стручне посете компанијама и организацијама, итд. 
- дружење и упознавање са студетнима, као слободне активности. 

Радне активности су предвиђене на Хемијско-технолошком факултету, на одсеку за заштиту 
техносфере. 
Одсек чине: 



- катедра за заштиту на раду (http://bg.bstu.ru/), 
- катедра привредне екологије (http://pe.bstu.ru/), 
- катедра за заштиту у ванредним ситуацијама (http://zvchs.bstu.ru/). 

Катедра за заштиту на раду има сличности са нашим студијским програмом, укључујући и 
заштитне материјале. 

Катедра за привредну екологију се бави проблематиком рециклирања и утилизације отпада, 
енергетски ефикасним технологијама, мониторингом и управљањем квалитетом животне 
средине, пречишћавањем вода итд. 

Катедра за заштиту у ванредним ситуацијама има смерове пожарне безбедности и ванредних 
ситуација. 

У оквиру боравка, студенти могу да похађају интензивни курс руског језика, као и да присуствују 
културним и спортским активности које пружа Универзитет. 

Искуства са ове студијске посете могу бити основа за договоре око наставка студија студената у 
оквиру израде мастер или докторских дисертација и обављања студијско-истраживачког рада у 
оквиру лабораторија о којима се студенти могу информисати на сајту: 
http://cvt.bstu.ru/h/catalog/type/?category=all 

Студенти воде дневник стручне праксе који на крају боравка оверава додељени ментор. Програм 
праксе биће признат на Факултету заштите на раду у Нишу по повратку студената. 

Студенти морају да се придржавају правила понашања одрeђена правилником универзитета у 
Белгороду. Правилник можете преузети са линка: 

https://www.znrfak.ni.ac.rs/SERBIAN/008-DOKUMENTI/ZAKONI/Fakultet/Pravilnici/BDTU.pdf 

За све додатне информације студенти се могу обратити продекану за међународну сарадњу. 

 
ДЕКАН 

ФАКУЛТЕТА ЗАШТИТЕ НА РАДУ У НИШУ 

 

Др Момир Прашчевић, ред. проф. 


