Тел: (018) 500-201, 500-203
Факс: (018) 4523-747

Трг краља Александра 11
Р Србија -18000 Ниш п. фах 122
Универзитет у Нишу
ПРАВНИ ФАКУЛТЕТ

ОБАВЕШТЕЊЕ О ПРИПРЕМНОЈ НАСТАВИ

ЗА ПОЛАГАЊЕ ПРИЈЕМНОГ ИСПИТА ЗА УПИС У ПРВУ ГОДИНУ
ОСНОВНИХ АКАДЕМСКИХ СТУДИЈА шк. 2018/2019. године

Правни факултет Универзитета у Нишу организује ПРИПРЕМНУ НАСТАВУ за
полагање пријемног испита за упис у прву годину основних академских студија права
шк. 2018/2019. године, из СРПСКОГ ЈЕЗИКА И ИСТОРИЈЕ.
Припремна настава биће организована, са укупним фондом од 40 ЧАСОВА (20
ЧАСОВА ПО ПРЕДМЕТУ).
Припремна настава биће организована:
Радним данима - од понедељка до петка, и то од 11. до 22. јуна 2018. године
(4 часа дневно) или
Викендом (суботом и недељом, и то: 16. и 17. јуна и 23. и 24. јуна (10 часова
дневно).
Детаљан распоред припремне наставе доступан је на следећем линку.
Кандидати имају могућност да се определе за слушање припремне наставе из само
једног предмета, при чему плаћају накнаду само за тај предмет.
Накнада за припремну наставу износи 10.000 динара (5. 000 динара по предмету).
Кандидати могу платити накнаду у две рате. Прва рата (5.000 динара, уколико се
определе да слушају наставу из оба предмета, односно 3.000 динара, уколико се
определе да слушају наставу из једног предмета) плаћа се приликом пријављивања, а
друга рата (преостали износ) плаћа се најкасније до почетка припремне наставе.
Пријава за слушање припремне наставе може се преузети са сајта Факултета или у
књижари Факултета. Пријаве се подносе на шалтеру Службе за наставу и
студентска питања (1. спрат Правног факултета, сваког дана од 10-14 сати) почев од
10. маја 2018. године. Није неопходно лично пријављивање.
Пријаве се могу поднети и у електронској форми слањем пријаве на e-mail
адресу: upis@prafak.ni.ac.rs.
Приликом пријављивања на шалтеру Службе за наставу потребно је приложити
доказ да је на жиро рачун Правног факултета у Нишу (бр. 840-1734666-83) уплаћена
накнада за похађање припремне наставе. Након подношења пријаве и доказа о уплати,
кандидат/кандидаткиња добија индентификациони картончић са подацима о
предметима (предмету) из којих слуша наставу. Кандидати који се пријављују
електронским путем, идентификациони картончић могу преузети на шалтеру Службе за
наставу најкасније до почетка припремне наставе уз прилагање потврда о уплати.
Контакт телефони: 018/4258/301, 018/4258/302
Е-маил: pravni@prafak.ni.ac.rs

http://www.prafak.ni.ac.rs

