
ЈЕЛЕНА ЛАЗАРЕВИЋ  СТУДЕНТСКА СТИПЕНДИЈА

Јелена  Лазаревић стипендија  додељује  се  у  знак  сећања на  Јелену  Лазаревић,

младу,  амбициозну  и  одлучну  жену.  Поносну  на  своје  порекло  и  храбру  пред

животним  изазовима.  Стипендија  је  иницирана  од  стране  Јеленине  породице  и

пријатеља кроз асоцијацију “Balkans Expression » ,  из Лиона, Француска у којој је

Јелена била  активан члан. 

Стипендија има за циљ да охрабри и подстакне франкофоне кандидате из Србије да

се  пријаве  за   УНЕСКО  катедру  за  културну  политику  и  менаџмент Универзитета

уметности у Београду, међународни интердисциплинарни мастер студијски програм.

Стипендија  се  додељује  једном  годишње  најбољем кандидату  –  за  покривање

трошкова  путовања  и стажа  од  шест  месеци  у  асоцијацији  (Balkans  Expression),

Лион, Француска.

“BALKANS  EXPRESSion »  је  млада  асоцијација  основана  2018.  године  у  Лиону  у

Француској.  Активности  и пројекте реализује у домену промоције и развоја културе

Балкана,  јачању  интеркултуралног  дијалога,  јачању  економске  сарадње  региона

Балкана и Региона Оверње Рон Алпи (Region Auvergne Rhone- Alpes), као и у домену

заштите животне средине на Балкану.

Износ стипендије:2 500 Еура

Ко може да се пријави?

За  Стипендију  Јелена  Лазаревић,  могу  да  конкуришу  франкофони  кандидати  из

Србије (приоритет имају студенти из руралних крајева Србије) приликом пријаве на

конкурс за УНЕСКО катедру за културну политику и менаџмент, како у јунском, тако

и у септембарском уписном року 2020. године. 

Кандидати који  су  спремни и  довољно амбициозни,  да  током и након званичних

предавања  на  Универзитету,   раде   са  асоцијацијом  “BALKANS  EXPRESSion » на

пројекту  изградње Културног  центра  Балкана  у  Лиону  и  редовно  се  саветују  са

http://www.arts.bg.ac.rs/rektorat/centar/stud/?id=infobuduci


својим  професорима  и  туторима  дипломског  рада.  Избор  кандидата  врши  се  у

септембру, након што се усвоји коначна листа примљених студената.

Критеријуми:

Кандидати се бирају на основу:

– постигнутог успеха током претходног школовања

– мотивисаности и показаног интересовања за интеркултуралну комуникацију током 

претходног школовања, као и учешћа у интеркултуралним пројектима изван 

универзитета

– учешћа у другим релевантним културним активностима (културни активизам)

– мотивационог писма (наведених професионалних интересовања и циљева, као и 

разлога за пријављивање за Стипендију).

Процес пријаве

Да би биле узете у разматрање, пријаве за Јелена Лазаревић стипендију морају бити

предате уз пријавна документа за УНЕСКО катедру за културну политику и 

менаџмент.

Рок за пријаву: уписни рок јунски и септембарски 2020. године

Оцењивање кандидата

– Конкурсну документацију евалуирају чланови комисије за пријемни испит УНЕСКО 

катедре за културну политику и менаџмент, асоцијација “BALKANS EXPRESSion », 

Лион, Француска и Француски Институт у Београду.

– Резултати ће бити објављени до 30. септембра 2020.

– По потреби, Skype, Вајбер  конференцијски разговор са кандидатима може бити 

организован.

Јелена Лазаравић је са тридесет и једну годину дотакла своје снове и била звезда

водиља својим најближима. Рођена у Београду крајем осамдесетих година  сањала је

велике  снове.  Пореклом  је  из  скромне  и  угледне  српске  породице  из  Нових

Карловаца. Школовала  се на Београдском Универеизету, Факултет организационих

наука, а дипломирала је 2012. године  ниво Мастер, тема рада : “Развој технологије,

производа и процеса за обезбеђење “just in time” производње”.  У периоду 2014 и

2015 године први пут се сусреће са француским језиком и усавршава  пословни

француски језик и курс  француске цивилизације  на Сорбони,“Français  des  affairs

Fondation Robert de Sorbon ет Cours de civilisation française de la Sorbonne”. Од 2017.



године  у  Лиону  у  Француској  постаје  шеф  сектора,  одговорна  за  финансијску

филијалу  (CAP  SUD  FRANCE).  Од  оснивања  асоцијације  “BALKANS  EXPRESSion »

2018. године, радила је на креацији и оснивању Бизнис Клуба Балкана у Лиону, са

мисијом да води сектор развоја  економске сарадње и интеркултуралног дијалога

компанија из региона  Балкана и  Региона Оверње Рон-Алпи (Region Auvergne Rhone-

Alpes) и створи  стратешку подршку,  финансијску и политичку за културолошке и

еколошке  пројекте  које  реализује  “BALKANS EXPRESSion ».   Јелена  Лазаревић  је

трагично преминула   у Априлу 2019. године у Лиону у Француској.
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