УНИВЕРЗИТЕТ У КРАГУЈЕВЦУ
ПЕДАГОШКИ ФАКУЛТЕТ У УЖИЦУ

РАСПИСУЈЕ КОНКУРС
ЗА УПИС КАНДИДАТА НА КРАТКИ ПРОГРАМ СТУДИЈА

„УЧЕЊЕ И АКТИВНИ ОДМОР“
Педагошки факултет у Ужицу уписује 50 полазника на Кратки програм студија „Учење и активни
одмор“.
Право уписа на кратки програм студија Учење и активни одмор имају свршени средњошколци,
студенти и лица са завршеним високим образовањем која желе додатно да се оспособе за радна места која
су предмет програма.
На кратки програм студија могу се уписати држављани Републике Србије и страни држављани под
истим условима, на начин и у поступку одређеним Правилником о кратким програмима студија.
Висина школарине за студенте је 52.000 динара. У износ школарине урачунати су сви трошкови
студија, пријаве и полагања испита.
Рангирање кандидата врши се по основу редоследа пријављивања.
Пријављивање кандидата започиње 15. августа 2022. године. Пријаву је могуће извршити сваког
радног дана од 8.00 до 14.00 часова и она траје до попуне групе.
Кандидати приликом пријаве на конкурс подносе:
 пријавни лист (линк за преузмимање)
 оригинална документа или оверене фотокопије следећих докумената:
– извод из матичне књиге рођених,
– диплому о положеном завршном, односно матурском испиту,
– очитану личну карту или фотокопију личне карте.
Пријава на конкурс за упис може се извршити и електронским путем слањем скенираних наведених
докумената на мејл upis@pfu.kg.ac.rs
По пријему пријаве сваки кандидат ће добити одговор о пријему документације.
Ранг листа пријављених кандидата биће утврђена након завршене пријаве и објављена на огласној
табли и интернет страни Факултета.
Упис примљених кандидата обавиће се након формирања групе полазника кратког програма студија
о чему ће служба факултета обавестити све пријављене кандидате.
Кандидати који стекну право на упис подносе:
– пријавни лист (добија се у Студентској служби Факултета),
– једна фотографије формата 3,5 x 4,5 cm,
– доказ о уплати прве рате школарине.
Сва додатна обавештења могу се добити на телефон 0641206179 и на сајту Факултета
www.pfu.kg.ac.rs
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