За упис у прву годину основних струковних студија за студијске програме:
струковна медицинска сестра и струковни зубни протетичар могу конкурисати кандидати
који су завршили школе медицинског усмерења у четворогодишњем трајању.
Кандидати који конкуришу за упис у прву годину ових струковних студијских
програма полажу пријемни испит из предмета Анатомија и физиологија човека.
За упис у прву годину основних струковних студија за студијски програм струковни
санитарно еколошки инжењер могу конкурисати кандидати који су завршили гимназију,
школе медицинског усмерења, средњу ветеринарску, средњу пољопривредну и средњу
хемијско-технолошку школу у четворогодишњем трајању.
Кандидати који конкуришу за упис у прву годину основних струковних студија за
студијски програм санитарно еколошки инжењер полажу пријемни испит из предмета
Анатомија и физиологија човека или Биологија и Хемија.
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I Правни факултет у Нишу уписује у прву годину основних академских студија за
школску 2013/2014. годину 600 студената у седишту факултета и 65 студената у
Високошколској јединици без својства правног лица Правног факултета у Нишу у Медвеђи
и то:
У седишту факултета:
-280 студената чије се образовање финансира из буџета и
-320 студената који плаћају школарину.
У Високошколској јединици без својства правног лица Правног факултета у
Нишу у Медвеђи:
- 30 студената чије се образовање финансира из буџета
- 35 студената који плаћају школарину
II ПРИЈАВЉИВАЊЕ КАНДИДАТА – 26, 27. и 28. јуна 2013. године на шалтеру
Службе од 10:00 до 14:00 сати.
Кандидат приликом пријаве на конкурс подноси документа у оригиналу или оверене
фотокопије уз увид у оригинале, 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 (7.000,00 динара) за полагање пријемног испита (уплата
на жиро рачун Факултета: 840-1734666-83), и
5. пријавни лист.
III ПРИЈЕМНИ ИСПИТ- полаже се 02. јула 2013. 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 на полагање пријемног испита понесе са собом личну карту
или пасош.
Кандидат може да освоји максимално 100 поена, и то:
- по основу успеха из средње школе најмање 16, а највише 40 поена, и
- по основу резултата са пријемног испита највише 60 поена.

IV ОБЈАВЉИВАЊЕ ПРЕЛИМИНАРНЕ РАНГ ЛИСТЕ – 05. јула 2013. године
Факултет утврђује прелиминарну ранг листу свих кандидата са укупним бројем
бодова, без обзира на начин финансирања.
Сваки учесник конкурса има право да 06. јула 2013. године у термину од 10:00 до
14:00 сати изврши увид у резултате свог теста.
Учесник конкурса може поднети приговор на регуларност поступка утврђеног
конкурсом, регуларност пријемног испита или своје место на ранг листи у року од 36 сати
од објављивања прелиминарне ранг листе. Приговор се подноси Комисији за упис, на чији
предлог декан доноси решење по приговору у року од 24 сата од пријема приговора.
V КОНАЧНА РАНГ ЛИСТА – 10. јула 2013. године
VI УПИС ПРИМЉЕНИХ КАНДИДАТА – 11, 12, 15, 16. и 17. јула 2013. од 10:00
до 14:00 сати
Кандидат може бити уписан на терет буџета ако се налази на јединственој ранг
листи до броја 280. и ако има најмање 51 поен.
Кандидат може бити уписан као самофинансирајући студент уколико се на
јединственој ранг листи налази до утврђеног укупног броја студената (600) и има најмање
30 поена.
VII ШКОЛАРИНА
Школарина за упис држављана Републике Србије у школској 2013/14. години износи
80.000,00 динара.
Школарина за упис страних држављана у школској 2013/14. години износи 1.000,00
евра у динарској противвредности по средњем курсу Народне банке Србије.
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I
Природно-математички факултет у Нишу уписује у прву годину основних
академских студија школске 2013/2014. године 290 студената чије ће се образовање
финансирати из буџета за стручне називе и у броју како следи:
Стручни назив

Буџет

Математичар
Информатичар
Физичар
Хемичар
Биолог
Географ

54
32
45
45
60
54

УКУПНО

290

За упис у прву годину основних академских студија за све стручне називе може се
пријавити лице које има средње образовање у четворогодишњем трајању свих смерова и
свих струка.

