ОБАВЕШТЕЊЕ
О УПИСУ СТУДЕНАТА У I ГОДИНУ ОСНОВНИХ АКАДЕМСКИХ
СТУДИЈА ПРАВА НА ПРАВНОМ ФАКУЛТЕТУ У ДРУГОМ КОНКУРСНОМ
РОКУ ЗА ШКОЛСКУ 2009/2010. ГОДИНУ
I У прву годину основних академских студија права за школску 2009/2010. годину на
Правном факултету у Нишу, за други уписни рок, има слободних места за:
- 150 самофинансирајућих студената у седишту Правног факултета у Нишу,
- 30 буџетских студената у високошколској јединици Правног факултета у
Медвеђи,
- 35 самофинансирајућих студената у високошколској јединици Правног
факултета у Медвеђи.
II ПРИЈАВЉИВАЊЕ КАНДИДАТА – 01. и 02. септембра 2009. године на шалтеру
Службе Правног факултета у Нишу од 10 – 14,00 сати (за студенте у Медвеђи пријава у згради
Основне школе – бивша Виша пословна школа, од 10-14,00 сати)
Кандидат приликом пријаве прилаже оригинале докумената, и то:
1. Извод из матичне књиге рођених
2. Сведочанства сва четири разреда завршене средње школе
3. Диплому о положеном завршном, односно матурском испиту
4. Доказ о уплати накнаде (6.000,00 динара) за полагање пријемног испита (уплата на
жиро рачун Факултета: 840-1734666-83)
5. Пријемни лист ( купује се у скриптарници )
III ПРИЈЕМНИ ИСПИТ- полаже се 03. септембра 2009. године са почетком у 8:30 сати.
Кандидат који конкурише за упис у прву годину основних академских студија, полаже
пријемни испит из Српског језика и Историје, по програму за гимназије.
Кандидат је обавезан да са собом понесе личну карту или пасош.
Кандидатима који су полагали пријемни испит из Српског језика и Историје на неком од
факултета универзитета у Републици Србији, биће признати остварени поени и на основу њих ће
се извршити рангирање кандидати на коначној ранг листи.
Кандидати из претходног става биће ослобођени плаћања дела накнаде за полагање
пријемног испита.
IV ОБЈАВЉИВАЊЕ ПРЕЛИМИНАРНЕ РАНГ ЛИСТЕ – 04. септембра 2009. године
Факултет утврђује прелиминарну ранг листу свих кандидата са укупним бројем бодова.
V КОНАЧНА РАНГ ЛИСТА - 07. септембра 2009. године
VI УПИС ПРИМЉЕНИХ КАНДИДАТА - од 08. до 11. септембра. 2009.г.
од 10-14:00 сати

