ОБАВЕШТЕЊЕ
О ПРИПРЕМНОЈ НАСТАВИ ЗА ПОЛАГАЊЕ
ПРИЈЕМНОГ ИСПИТА КАНДИДАТА
ЗА УПИС У ПРВУ ГОДИНУ ОСНОВНИХ АКАДЕМСКИХ
СТУДИЈА ШКОЛСКЕ 2008/2009. године
1. Организује се припремна настава за полагање пријемног испита
кандидата за упис у прву годину основних академских студија школске
2008/2009. године за наставне предмете Српски језик и Историја (пријемни
испит спроводи се према плану и програму за гимназије).
2. Пријава за слушање припремне наставе може се поднети на шалтеру
Службе за наставу и студентска питања у периоду од 02-07. јуна 2008. године.
3. Припремна настава биће изведена у периоду од 09-22. јуна 2008.
године, према посебном распореду, у укупном фонду од 40 часова (по 2
школска часа дневно из Српског језика и 2 школска часа из Историје).
4. Кандидати имају могућност да се определе за слушање припремне
наставе и само из једног предмета.
5. Накнада за припремну наставу износи 8.000 динара (2 пута по 4.000), с
тим што је могућа уплата у две рате – прва код пријаве, a друга на крају наставе.
6. Кандидати за упис могу да преко WEB sajta Факултета
http://www.prafak.ni.ac.yu добију све потребне информације о условима за упис
и резултатима са пријемног испита.
7. Пријављивање за припремну наставу вршиће се у Служби за
студентска питања у времену од 09-14 сати.

Teлефони: 018/ 258-301, 018/258-302,
018/500-290 и 018/500-209

PRAVNI FAKULTET U NI[U
Organizuje pripremnu nastavu
za kandidate za upis u I godinu osnovnih studija, u periodu
od 09 do 22. juna 2008. godine.
Pripremna nastava se izvodi iz predmeta Srpski jezik i
Istorija (ukupan fond ~asova - 40).

Prijave za pripremnu nastavu se podnose od:

02. do 07. juna 2008. godine

u Slu`bi za studentska pitawa
Prilikom podno{ewa prijave, kandidati se
mogu opredeliti za jedan od predvi|enih
na~ina pra}ewa pripremne nastave, sa istim
fondom ~asova (40)

A. Raspored radnim danima
predmet
Istorija
Srpski jezik
Srpski jezik
Istorija

dani
od 09.06.2008. do13.06.2008.
od 09.06.2008. do13.06.2008.
od 16.06.2008. do 20.06.2008.
od 16.06.2008. do 20.06.2008.

vreme
od 11:00 do 13:00
od 13:00 do 15:00
od 13:00 do 15:00
od 15:00 do 17:00

B. Raspored vikendom
14. i 15.06.2008.g. od 08,30-19,30 ~.
21. i 22.06.2008.g. od 08,30-19,30 ~.

Naknada za pripremnu nastavu iznosi 8000 dinara.
Kandidat mo`e da se prijavi za pripremnu nastavu i iz
jednog predmeta.
Uplatu izvr{iti na `iro ra~un fakulteta

840-1734666-83
Telefon: 018/258-301 i 018/258-302
U Ni{u, 08.05.2008.godine

Prodekan za nastavu
Prof. dr Irena Peji} s.r.

