Пријемни испит 2022 - Формулар за пријаву кандидата
Подаци о кандидату
Име и презиме кандидата
Име и презиме оца
Име и презиме мајке
Пол (заокружити један број)
(није обавезно да се кандидат изјасни)

1. мушки 2. женски

Електронска пошта (мејл адреса)
ЈМБГ
 Напомена: Уколико кандидат нема ЈМБГ, уноси број пасоша
Држављанство
Национална припадност
(није обавезно да се кандидат изјасни)
Мобилни телефон
Фиксни телефон
Посебан услов уписа (заокружити један број)

1. програм афирмативне мере упис лица са инвалидитетом
2. програм афирмативне мере уписа припадника ромске
националне мањине
3. кандидати држављани Р. Србије који су средњу школу завршили
у иностранству у школској 2021/2022. години
4. кандидат који се пријављује на Конкурс као страни држављани
5. ништа од наведеног

За лица са инвалидитетом навести да ли је
потребно одређено прилагођавање за полагање
пријемног испита (уколико јесте - навести врсту
потребне подршке и прилагођањвања, уколико није поље оставити празно)

Кандидат је већ користио право на буџетско
финансирање на основним академским
студијама (заокружити један број)

1. Да
2. Не

Место рођења
Општина рођења
Држава рођења
Датум рођења (дд/мм/гггг)

/

/

Место боравка
Општина боравка
Адреса боравка (улица и број)
Подаци о завршеној средњој школи
Година завршетка средње школе
Шифра средње школе (из шифарника средњих школа)
Следећи подаци попуњавају се само уколико средња школа не постоји у шифарнику средњих школа
Тачан назив средње школе
Врста средње школе (заокружити један број)

1. Школа општег образовања
2. Школа стручног образовања

Назив места средње школе
Назив државе у којој се средња школа налази
 Молимо Вас, окрените лист

Подаци потребни за пријемни испит
Пријемни испит желим да
полажем на следећем језику (заокружити један број)
Пријемни испит желим да полажем на следећој
локацији (заокружити један број)
Просечна оцена на завршетку појединих
разреда средње школе

1. Српски 2. Мађарски 3. Словачки 4. Хрватски 5. Румунски
6. Русински 7. Бугарски 8. Македонски 9. Чешки 10. Црногорски
1. Суботица
2. Нови Сад
Разред
1.

Просечна оцена

2.
3.
4.
Државна такмичења у организацији надлежног
министарства на којима је кандидат освојио
прво, друго или треће место у III односно IV
разреду средње школе

Врста
такмичења

Рб.

(заокружити бројеве испред два жељена предмета)

1.

Студије желим
похађати на студијском програму
(навести интересовање за студијски програм
у редоследу од 1 до 2)

1.
2.
3.
4.
5.

Предмет

Државно/
међународно
Државно/
међународно

2.
Пријемни испит полажем из следећих предмета

Освојено
место

Информатика
Математика
Основи економије
Пословна економија
Филозофија са логиком

_____ Економија
_____ Пословна информатика

 Напомена: Кандидат треба да изабере најмање један
студијски програм. Економски факултет у Суботици
препоручује, али не обавезује, да се изаберу оба студијска
програма јер на тај начин 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.
Саопштите Ваше преференције по питању
финансирања, локације и студијског програмажељени приоритети
(уписати бројеве 1, 2 и 3 на линије)

_____ Суботица
_____ Нови Сад

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

 Напомена: обавезно прочитати
приложено додатно објашњење у вези попуњавања пријавног
листа и начина рангирања!

Место и датум предаје документације
______________, ____.____.2022. године
(Место)
(Датум)

Потпис референта Студентске службе

Потпис кандидата

_____________________________

_____________________________

М.П.

