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ОБЈАВЉУЈЕ
ДРУГИ КОНКУРСНИ РОК
Учитељски факултет у Врању Универзитета у Нишу у прву годину основних академских
студија у шк. 2013/2014. године у другом уписном року уписује 14 студента на терет буџета и
70 самофинансирајућих студената, по следећој структури:
1. Студијски програм за образовање учитеља (240 ЕСПБ):
- 14 студената чије се образовање финансира из буџета;
- 42 самофинансирајућа студента.
2. Студијски програм за образовање учитеља на Одељењу у Неготину (240 ЕСПБ):
- 17 самофинансирајућих студената.
3. Студијски програм за образовање васпитача (240 ЕСПБ):
- 11 самофинансирајућих студената.
УСЛОВИ УПИСА:
У прву годину основних студија могу се уписати кандидати који су завршили средње
образовање у четворогодишњем трајању.
Пријављивање кандидата је 2. и 3. септембра 2013. од 8 до 14 сати.
Кандидати приликом пријављивања на конкурс, подносе на увид оригинална
документа, а уз пријавни лист подносе оверене фотокопије следећих докумената:
- диплому о положеном завршном, односно матурском испиту;
- сведочанства сва четири разреда завршене средње школе;
- доказ о уплати накнаде за проверу склоности и способности и за полагање пријемног
испита у износу од 7.000,00 динара на ж.р. 840-1244666-48 Учитељског факултета (сврха: за
полагање пријемног испита).
Висина школарине за самофинансирајуће студенте износи 60.000.00 динара, са
могућношћу плаћања у више рата, а за стране држављане 1000 евра.
Пријављени кандидати подлежу провери говорних, музичких и физичких
способности. Провере ће бити обављене 5. септембра 2013. године од 9 сати.
Провера склоности и способности је елиминаторног карактера. Кандидат који не
задовољи не може приступити тестирању.
Пријемни испит састоји се из:
- Теста из Српског језика и књижевности и
- Теста из Општих знања и информисаности
Тестирање ће бити обављено 5. септембра 2013. године од 11 сати.
Резултати пријемног испита, тј. Јединствена ранг листа биће објављена 9. септембра
2013. године у 12 сати.
Коначна ранг листа биће објављена 11. септембра 2013. год.
Упис кандидата биће обављан од 11. до 13. септембра 2013. од 8 до 14 сати.
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