
ЖАН МОНЕ

Уједињујућа сила иза рођења Европске уније

Француски политички и економски саветник Жан
Моне посветио је свој живот европским
интеграцијама. Као високи саветник француске
владе, био је један од главних инспиратора чувене
"Шуманове декларације" од 9. маја 1950. године,
која је довела до стварања Европске заједнице за
угаљ и челик, и која се, као таква, сматра рођењем
Европске уније. Између 1952. и 1955. године, био је
први председникњеног извршног тела.

ЕРАЗМУС+ ПРОГРАМ ЖАН МОНЕ МОДУЛ
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ЕРАЗМУС+ ЖАН МОНЕ ПРОГРАМ

Еразмус+ је програм Европске уније намењен
финансирању пројеката, партнерстава, догађаја и
мобилности у области образовања и обука,
младих и спорта.

Жан Моне пројекти у оквиру програма Еразмус+
имају циљ да промовишу изврсност у настави и
истраживању за области студија Европске уније
широмсвета.

Студије Европске уније обухватају студије Европе у
целини, са посебним нагласком на процес
европских интеграција, при чему узимају у обзир
спољашњеиунутрашњеаспекте.

Према званичном „Водичу програма Еразмус+“,
кључне области које могу бити обухваћене Жан
Монеактивностима су:
� регионалне компаративне ЕУ студије,
� ЕУ студије комуникационих и информационих

технологија,
� економске ЕУ студије,
� ЕУ студије историје,
� ЕУ студије интеркултуралног дијалога,
� интердисциплинарне ЕУ студије,
� ЕУ студије међународних односа и

дипломатије,
� ЕУ студије права,
� политичке и административне ЕУ студије.

Друге области, попут социологије, филозофије,
религије, географије, књижевности, уметности,
природних наука, заштите животне средине,
глобалних студија и друге, могу се наћи уЖан Моне
пројектима када укључују наставу или истраживање
о ЕУ када доприносе европеизацијиодносно
наставних планова.

Више детаља о Жан Моне пројекатима на сајту
Извршне агенције:

http://eacea.ec.europa.eu/erasmus-
plus/actions/jean-monnet_en

Машински факултет
у Нишу



ЖАН МОНЕ МОДУЛ – SIETLU

Одрживи, интелигентни и еколошки транспорт
и логистика у урбаном контексту -

промоција ЕУ стандарда и принципа у региону
југоисточне Србије
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Модул се реализује у оквиру Жан Моне пројекта
“ ustainable, ntelligent and nvironment friendlyS I E
T L Uransport and ogistics in rban context: promoting
ЕU standards and principles in southeast region of
Serbia - “ оквирног програма ЕРАЗМУС+SIETLU
Европске уније.

КОЈИ СУ ЦИЉЕВИ МОДУЛА?

Промоција стандарда и принципа Европске
уније (ЕУ) у области интрадисциплинарних студија
транспорта, логистике и заштите животне средине
у региону југоистичнеСрбије.

Млади људи који, у свом образовном процесу,
нису стекли одговарајућа знања и компетенције у
области политике европских интеграција добиће
могућност да наставе своје студије и образовање
на основама најновијих принципа урбаног живота
који постоје на територији ЕУ, одрживог развоја и
примен модерних технологија.и

Модул је јер промовишеиновативан у Србији
методологију Европских студија - изврсности у
настави и истраживању у области зеленог
транспорта илогистике.

Реализациај СИЕТЛУ модула створиће услове и
ресурсе за имплементацијуодрживеЕУполитике
која може увећати ефикасност транспорта и
логистике у урбаним срединама и смањити
негативан утицај наживотну средину уСрбији.

Фокус ће бити стављен на збогурбани транспорт
своје велике важности када је у питању утицај на
животну средину, очување ресурса, боља
организација ифункционисањеурбаних средина.

КОЈЕ СУ НАСТАВНЕ АКТИВНОСТИ МОДУЛА?

Модул чине једанаест наставних активности у свакој
годиниреализације пројекта:
� Европске студије - интердисциплинарни програм;
� ЕУ институције, тела и законодавство у области

транспорта и логистике;
� Паметна и одржива логистика за конкурентан

регион југоисточне Србије - искуства Европских
градова;

� Урбани транспорт робе;
� Интелигентни транспортни системи у урбаном

контексту;
� ICT концепти за ефикасну мобилност у

паметним градовима;
� Одрживост као основа за урбани развој;
� Управљање загађењем у урбаним срединама;
� Транспорт и логистика отпада у урбаним

срединама;
� Потенцијали и ограничења енергетске

ефикасности у логистици;
� Алтернативна горива у јавном - градском

транспорту.

Настава и све остале активности на SIETLU модулу
бићереализоване .насрпском језику

Школска година SIETLU модула завршава
студентским семинаром на ком студенти излажу
своја запажања до којих су дошли у раду са својим
менторима, кроз усмену презентацију својих
семинарских радова.

Студенти који успешно реализују све наведене
задатеке могу да аплицирају за добијање
СертификатаУниверзитета уНишуо завршеном
SIETLUмодулу.

Сертификати који ће се додељивати биће
подписани од стране Центра за доживотно учење
Универзитета у Нишу и биће прихваћени као
легитиман документ који верификује додатно знање
кандидата.

Трошкове реализацијемодула у потпуности покрива
Европска унија кроз програмЕразмус+ЖанМоне.

КО МОЖЕ УПИСАТИ МОДУЛ?

На Жан Моне модул SIETLU “Одрживи,
интелигентни и еколошки транспорт и логистика у
урбаном контексту – промоција стандарда и
принципа Европске уније у региону југоисточне
Србије” могу се уписати:
� држављани Републике Србије,
� особе које су завршиле минимално основне
или интегрисане академске студије на
факултетима у Србији примарно у области
техничко-технолошких наука, а затим и у
областима природних и друштвенo-
хуманистичких наука;

Особе заинтерсоване за упис, документацију
достављају електронском поштом на адресу
sietlu@masfak.ni.ac.rs или регистрацијом и
попуњавањемапликације на сајтуМодула.

Све додатне информације (курикулуми предмета,
наставно особље и распоред наставе) како и
одговори на питања везана за услове уписамогу се
наћи наИнтернет сајтуМодула

http://sietlu.masfak.ni.ac.rs.


