Универзитет у Нишу

Технолошки факултет у Лесковцу
Примљено:
Број

Редни број пријаве

02-_____/1

ТЕХНОЛОШКИ ФАКУЛТЕТ У ЛЕСКОВЦУ
Пријава на конкурс за упис у прву годину
докторских академских студија шк. 2020/2021. године
1. ПОДАЦИ О КАНДИДАТУ
Име:

___________________________

Презиме:

___________________________

Име оца:

___________________________

Презиме оца:

___________________________

Име мајке:

___________________________

Презиме мајке:

___________________________

Пријављујем се за студијски програм ТЕХНОЛОШКО ИНЖЕЊЕРСТВО
2. Пол (заокружити):

М - мушки
Ж - женски

3. Број личне карте: ___________________ издата од ПУ _______________________
4. ЈМБГ: __ __ __ __ __ __ __ __ __ __ __ __ __
5. Датум рођења: ____.____._______.год.
6. Место и општина рођења: ______________________, ______________________
7. Национална припадност: _______________________
8. Држављанство: ________________________

9. Запослени: (заокружити):
10. Адреса: место

ДА

НЕ

__________________________________________

улица и број ______________________________________________
телефон

___________________________

e-mail

___________________________

11. Претходно образовање:
Назив универзитета: Универзитет у ___________________
Назив факултета: ___________________________ факултет у ___________________
Година уписа: _______. година
Студијски програм: ___________________________________
Звање: _______________________________
Датум дипломирања: ___.___._______.г.
Просечна оцена : ___,___
Број година студирања: ______ година
Дужина трајања студија по Статуту: ______ година

12. Страни језик: ___________________ језик
___________________ језик
Уз пријаву прилажем следећа документа:
1)
2)
3)
4)
5)
6)

Оверене копијe стечених диплома
Уверења о положеним испитима са бројем остварених ЕСПБ бодова (ОАС и МАС)
Списак и фотокопије научних и стручних радова (уколико их има)
Потврду о познавању једног од светских језика
Очитану биометријску лична карта / фотокопија личне карте
______________________________________
ПОДНОСИЛАЦ ПРИЈАВЕ
___________________________
(име и презиме)

Кандидат не попуњава ову страну
РАД КОМИСИЈЕ

На основу провере унетих података, Комисија за спровођење уписа на докторске
академске студије школске 2020/2021. године је утврдила:
1. Да је кандидат по појединим основама испунио услове за упис на докторске
студије и остварио-ла следећи број бодова: ___________________ , те се може уписати
на _____ годину докторских студија.
2. Да кандидат није испунио услове за упис на докторске студије из следећих
разлога:
_________________________________________________________________________________
_________________________________________________________________________________
_________________________________________________________________________________
_________________________________________________________________________________
_________________________________________________________________________________
У Лесковцу, ___.___. 2020. године

Чланови Комисије:
1. ___________________________________
2. ___________________________________
3. ___________________________________
4. ___________________________________
5. ___________________________________

УПУТСТВО ЗА ПОПУЊАВАЊЕ ПРИЈАВНОГ ЛИСТА
Пријавни лист попунити читко штампаним словима.
Кандидати попуњавају само прве две стране Пријавног листа
заокруживањем слова испред понуњеног одговора или уписивањем
одговарајућег податка на линију иза питања.

