ПРИЈАВА

НА КОНКУРС ЗА УПИС У ПРВУ ГОДИНУ
ОСНОВНИХ АКАДЕМСКИХ СТУДИЈА
ШКОЛСКЕ 2019/20. ГОДИНЕ

Студентски трг 3/III, 11000 Београд

Редни број пријаве _____________

Студијски програм на који се кандидат пријављује (уписати назив програма по редоследу жеља)
1. ______________________________________

4.. ______________________________________

2.. ______________________________________

5.. ______________________________________

3.. ______________________________________

__________________________________________________________________

ПОЛ

М

Ж

Име, Име родитеља, Презиме

Националност

_____________________________

Држављанство

____________________

Матични број
Датум рођења

_________________________

Држава рођења _______________________

Општина рођења

_________________________

Место рођења _______________________

Држава боравка

_________________________

Општина боравка

____________________________

Улица и број

_________________________________________________________

Фиксни телефон

_________________________

Е -mail адреса

___________________________________________________

Место боравка

_____________________

Мобилни телефон _______________________

Завршена средња школа
Држава

___________________

Општина ____________________

Школа

_______________________________________________________________________________

Општи успех у средњој школи (средња оцена са две децимале)
I разред

II разред

III разред

IV разред

Место ___________________

Година завршетка
средње школе:
а) 2019. г б) ______

Упис по основу:
Програм афирмативних мера за упис лица са инвалидитетом
Програм афирмативних мера уписа припадника ромске националне мањине
Завршена средња школа у иностранству
Пројекат „Свет у Србији“
Пројекат „Србија за Србе из Региона“

Да ли вам је потребан неки од наведених видова подршке приликом обављања свакодневних
активности на факултету? (одговор на ово питање није обавезан, а могуће је заокружити више одговора)
1. Архитектонска доступност за особе које се отежано крећу и кориснике колица (прилагођене
просторије, платформе и лифтови)
2. Архитектонска доступност за слепе и слабовиде особе (тактилна сигнализација)
3. Скенирање или прилагођавање литературе у доступном формату (увећана штампа, електронски,
аудио и Брајево писмо)
4. Употреба других асистивних технологија
5. Ангажовање тумача знаковног језика
6. Превоз до високошколске установе доступан особама са тешкоћама у кретању
7. Постојање индуктивних петљи у високошколској установи
8. Помоћ у вербалном обраћању
9. Помоћ у упознавању начина функционисања високошколске установе
10. Прилагођавање распореда и времена трајања академских активности
11. Помоћ у савладавњу академских обавеза (учење, писање семинарских радова и сл.)
12. Ништа од наведеног
13. Није се изјаснио

Од докумената прилажем:

1. сведочанство за све разреде претходног средњошколског образовања;
2. диплома о положеном завршном односно матурском испиту;
3. доказ о уплати накнаде за полагање пријемног испита
4. дипломе са републичког или међународног такмичења за кандидате који су као ученици трећег и четвртог
разреда средње школе освојили једну од прве три награде из предмета који се полаже на пријемном испиту;
5. решење о нострификацији средњошколских докумената или потврду о томе да је поступак нострификације
у току (страни студенти).
Својим потписом потврђујем да прихватам правила конкурса.
Изјављујем да сам у циљу уписа на студијски програм Универзитета у Београду - Географског
факултета добровољно дао/дала своје личне податке.
Сагласан/сагласна сам да Факултет и Универзитет у Београду могу ове податке да унесу у електронску базу
података и периодично ажурирају за потребе ефикасног вођења прописане евиденције о упису,
резултатима студирања, издавања дипломе, као и за генерисање потребних статистичких података,
достављање тражених података Министарству просвете, науке и технолошког развоја (без података о
личности), као и да добијене податке неће учинити доступним неовлашћеним лицима.
У Београду, ______________ 2019. године

________________
* Пријаву попунити читко штампаним словима
Кандидат је одговоран за тачност података у пријави

______________________________
потпис кандидата

