Универзитет у Новом Саду
Економски факултет у Суботици
Списак и распоред полагања допунских програмских садржаја за упис на мастер академске
студије у школској 2021/2022. години - понедељак, 15. новембар 2021. године, 10:00 часова
Рбр

Конкурсни
број

Име, средње име и презиме кандидата

Допунски прогграмски садржај Допунски прогграмски садржај
Локација полагања
1
2

Време и
просторија

1

2

Мак (Мирко) Јелена

Информационе технологије

Принципи маркетинга

Суботица

10:00 С6

2

3

Ђорђиевски (Зоран) Никола

Економика предузећа

Информационе технологије

Суботица

10:00 С6

3

4

Јовановић (Хранислав) Владица

Економика предузећа

Информационе технологије

Суботица

10:00 С6

4

6

Поповић (Драган) Вук

Информационе технологије

Принципи маркетинга

Суботица

10:00 С6

5

16

Станић (Бошко) Марко

Економика предузећа

Принципи маркетинга

Нови Сад

10:00 С5

6

18

Ивановић (Жарко) Срђан

Економика предузећа

Информационе технологије

Нови Сад

10:00 С5

7

19

Вуковић (Мирко) Трипо

Економика предузећа

Принципи маркетинга

Нови Сад

10:00 С5

8

20

Којић Јеличић (Божидар) Славица

Економика предузећа

Принципи маркетинга

Нови Сад

10:00 С5

9

22

Симендић (Радован) Иван

Микроекономија

Макроекономија

Нови Сад

10:00 С5

10

25

Миличевић (Томислав) Александар

Економика предузећа

Принципи маркетинга

Нови Сад

10:00 С5

11

29

Жикић (Зоран) Милан

Информационе технологије

Принципи маркетинга

Нови Сад

10:00 С5

Напомене:
На полагање доћи 15 минута пре почетка полагања испред предвиђене просторије.
Време за полагање допунских програмских садржаја: максимално 120 минута.
Са собом понети личну карту коју је потребно приказати приликом уласка у просторију у којој ће се полагати.
Кандидати могу бити дисквалификовани са полагања уколико користе недозвољена средства, међусобно разговарају,на други начин ометају полагање.

У случају да поред свога имена и презимена на овом списку приметите податке који нису тачни, молимо да нам то пријавите путем електронске поште
stslsu@ef.uns.ac.rs најкасније до понедељка, 15. новембра 2021. године до 8:00 часова.
При уласку и током боравка у згради Факултета потребно је примењивати све препоруке за превенцију заразне болести COVID-19
које су издате од стране надлежних органа. Наведена правила важе за сва лица без изузетка.
При доласку на Факултет, сва лица морају бити без симптома који указују на COVID-19 (повишена температура и један од знакова
и симптома – кашаљ, краткоћа даха, отежано дисање, губитак чула укуса и мириса). У случају да се осећају лоше, кандидати
се могу јавити у портирницу Факултета где ће моћи да измере своју телесну температуру.
Приликом уласка у зграду кандидати и остала лица морају да носе маске све време боравка у згради Факултета, тако да маска
прекрива уста, нос и браду.
При уласку у зграду Факултета обавезан је пролазак кроз дезобаријеру која је постављена на улазним вратима.
Дезинфекција руку обавља се при уласку у зграду. Распршивачи са дезинфекционим средством налазе се на пулту код портирнице и
и у просторијама где се врши полагање допунских програмских садржаја.
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Током боравка у згради Факултета неопходно је одржавање прописане физичке дистанце.
Забрањено је задржавање лица у већим групама по ходницима, испред зграде и другим местима на Факултету.
Захваљујемо се кандидатима што поштују прописане епидемиолошке мере и одговорно воде рачуна о сопственом и туђем здрављу.

