Мастер академске студије 2022/2023. година
Формулар за пријаву кандидата – пријавни лист
Подаци о кандидату
Име
Презиме
Пол (заокружити)

1. мушки 2. женски

Национална припадност
(није обавезно да се кандидат изјасни)
Назив државе чији је кандидат држављанин
ЈМБГ
Напомена: Уколико кандидат нема ЈМБГ,
уноси број пасоша
Датум рођења (дд/мм/гггг)

/

/

Назив места рођења
Назив државе рођења
Назив места боравка
Адреса боравка (улица и број)
Назив државе боравка
Телефон (кућни)
Мобилни телефон
Електронска пошта

Подаци о оцу
Име
Презиме
Подаци о мајци
Име
Презиме

За лица са инвалидитетом навести да ли је
потребно одређено прилагођавање или нека
врста подршке (уколико јесте - навести врсту потребне
подршке и прилагођањвања, уколико није - поље оставити празно)

Кандидат је већ користио право на буџетско
финансирање на мастер академским студијама

1. Да
2. Не

(заокружити један број)

 Молимо Вас, окрените лист

Подаци о основним академским студијама
Назив установе завршетка
основних академских студија
Датум дипломирања, односно завршетка
основних академских студија(дд/мм/гггг)

/

/

Назив места завршетка
основних академских студија
Назив државе завршетка
основних академских студија
Школска година када је студент први пут уписао
претходни ниво студија
Просечна оцена на основним академским
студијама
Назив студијског програма завршених
основних академских студија
Да ли сте током својих основних академских
студија имали статус мировања? (заокружити одговор)

да

не

Уколико је одговор на претходно питање "да",
наведите школску(е) годину(е) статуса мировања
Молимо Вас, саопштите Ваше преференције
по питању финансирања, локације и
студијског програма
(уписати бројеве 1, 2 и 3 на линије)
Мастер академске студије желим
похађати на студијском програму
(навести интересовање за студијски програм
у редоследу 1-8)

Напомена: Кандидат треба да изабере најмање један
студијски програм. Економски факултет у Суботици препоручује,
али не обавезује, да се изабере што више студијских програма.
Избором већег броја студијских програма кандидат повећава
своју шансу да се упише на Факултет.
Предавања и вежбе желим слушати на локацији
(навести редослед локација: 1 и 2)
Напомена: Кандидат треба да изабере најмање једну
локацију. Економски факултет у Суботици препоручује, али не
обавезује, да се изаберу обе локације. Избором обе локације
кандидат повећава своју шансу да се упише на Факултет.
Локација предаје документације
(заокружити)

_____ Студирање на терет буџета
_____ Студирање на одабраној локацији
_____ Студирање на одабраном студијском програму
_____
_____
_____
_____
_____
_____
_____
_____

Агробизнис менаџмент
Међународна економија и бизнис
Финансијски и банкарски менаџмент
Дигитални маркетинг
Лидерство и менаџмент људских ресурса
Пословна информатика
Рачуноводство и ревизија
Мултиканална трговина

_____ Суботица
_____ Нови Сад

1. Суботица

2. Нови Сад

Следећи део попуњавају само кандидати који основне студије нису завршили на Економском факултету у
Суботици:
Заокружити предмете који се полажу као допунски програмски садржаји:
1. Економика предузећа
2. Информационе технологије
3. Макроекономија
4. Микроекономија
5. Принципи маркетинга

Место и датум

_______________, __________.2022. године

Потпис референта
студентске службе

Потпис кандидата

_____________________________

_____________________________

М.П.

