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Факултет спорта и физичког васпитања Универзитета у Београду обавештава студенте
мастер академских студија, да је у оквиру Tempus SPEED пројекта отворен Конкурс за
стипендирање боравка на интензивним курсевима у периоду од 9 до 28 маја 2016
године, на Универзитетима у Тирани и Скадру, Албанија. Предавачи су истакнути
стручњаци у области спорта, професори са Универзитета у Риму, Атини, Оденси, Бечу,
Тирани, Скадру, Новом Саду, Нишу и Београду. Tempus SPEED интензивни програм
који ће бити одржан на Универзитету ѕа спорт у Тирани, под називом "Current topics in
Elite Sports' Training and Management" обухватиће предавања по следећим темама:

1. International Sports Governance;
2. Еxercisе Testing and Training Recommendations;
3. Advanced Training Methods;
4. Training process in Sport Games;
5. Sport Management;
6. Sport Nutrition/ Anti Doping.

Tempus SPEED интензивни програм који ће бити одржан на Факултету за физичко
васпитање и спорт, Универзитет у Скадру, под називом "Health-Related Physical
Education", обухватиће предавања по следећим темама:

1. Advance in Biology of Physical Activity;
2. Critical Issues of Health;
3. General Methodology of Teaching in Physical Education and Curricula;
4. Motor Control and Learning.
Кориснику следује надокнада путних трошкова и трошкова смештаја.
Обавезна документација за пријаву кандидата:
• Пријава (апликација);
• Мотивационо писмо на енглеском језику, потписано (1 страница);
• Биографија на енглеском језику
• Копија пасоша.
Молимо Вас да пријаве, заједно са скенираним документима, доставите путем Е-mail-а
на адресу: sagabgyu@yahoo.com
са напоменом „Пријава за Tempus SPEED конкурс за стипендирање боравка на
интензивним курсевима на Универзитетима у Тирани и Скадру".
Биће стипендирана 4 студента са најбољом средњом оценом током студија и најбољим
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знањем енглеског језика.
Рок за пријаву на конкурс је 14. април 2016. године до 12:00 часова.
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