Пријављивање кандидата за упис на Основне академске студије
физичке хемије
Пријављивање кандидата у првом конкурсном року обавиће се 21, 22. и 23. јуна 2017. године
од 09-15 часова у просторијама Службе за студентске послове Факултета за физичку хемију
Студентски трг 12 - 16.
Приликом пријављивања кандидати треба да предају:


попуњен пријавни лист (налази се на следећем линку)



фотокопије сведочанстава сва четири разреда завршене средње школе



фотокопију дипломе о положеном завршном, односно матурском испиту



фотокопију дипломе о освојеној награди у два примерка



фотокопију извода из матичне књиге рођених;



доказ о уплати накнаде за пријаву на конкурс у износу од 2.000,00 динара.



доказ о уплати накнаде за полагање пријеног испита у износу од 4.500,00 динара, ,
без обзира на број предмета који полаже

Накнаде се уплаћују на рачун Факултета за физичку хемију број 840-1888666-94.
Прималац - Факултет за физичку хемију (сврха уплате - пријава на конкурс и полагање
пријемног испита, позив на број – 7426976).

Приликом
пријављивања
кандидата
морају
се
поднети
на
увид
оригинална сведочанства и дипломе или дупликати издати од стране школе, као и
приликом улагања приговора на објављену листу са подацима о кандидатима. Ова
документа ће одмах бити враћена, с тим што се морају предати при упису на увид.
ФОТОКОПИЈЕ ДОКУМЕНАТА НЕ МОРАЈУ ДА БУДУ ОВЕРЕНЕ И НЕ ВРАЋАЈУ
СЕ.
Приликом пријаве, кандидат ће добити потврду о пријави на конкурс и у њу ће бити уписан
број пријаве. Ову потврду кандидат треба да сачува као доказ да је предао документа и да
је носи са собом на полагање пријемног испита. Кандидати могу полагати пријемни из
једног или више предмета, при чему се узима у обзир бољи резултат.
Пријемни испити полагаће се 29. и 30. јуна 2017. године од 14-20 часова, према
распореду који ће бити објављен на сајту Факултета за физичку хемију 26. јуна 2017.
Пријемни испит се може полагати из предмета: физичка хемија, хемија, математика,
физика, биологија. Приликом пријављивања кандидат бира предмет из кога ће полагати
пријемни испит.
Уколико по завршеном упису кандидата који су полагали пријемни испит на Факултету за
физичку хемију остане слободних места, на та места могу да конкуришу кандидати који су
положили пријемни испит из предмета математика, физика, хемија, физичка хемија или
биологија на неком другом факултету Универзитета у Београду.
У остваривању права уписа на студијски програм кандидати имају једнака права која не могу
бити ограничавана по основу пола, расе, брачног стања, боје коже, језика, вероисповести,
политичког убеђења, националног, социјалног или етничког порекла, инвалидности или по
другом сличном основу, положају или околности.

