УНИВЕРЗИТЕТ У КРАГУЈЕВЦУ
ФАКУЛТЕТ ЗА ХОТЕЛИЈЕРСТВО И ТУРИЗАМ
У ВРЊАЧКОЈ БАЊИ

Број пријаве:______________

ПРИЈАВА НА КОНКУРС
за упис кандидата на Мастер академске студије школскe 2020/2021. године
ПРЕЗИМЕ (име једног родитеља)
И ИМЕ

ЈМБГ:

Дан, месец и година рођења
Место, општина, држава рођења
АДРЕСА СТУДЕНТА
E-mail
БРОЈ
ТЕЛЕФОНА СТУДЕНТА

Мобилни:

Фиксни:

1. Meнаџмент у хотелијерству
ПРИЈАВЉУЈЕМ СЕ ЗА УПИС
НА СТУДИЈСКИ ПРОГРАМ :

2. Meнаџмент у туризму

(заокружити редни број испред студијског
програма за који се опредељујете)

3. Здравствени туризам
Пун назив завршеног факултета:

ПОДАЦИ О ПРЕТХОДНОМ
НИВОУ СТУДИЈА
(кандидат који је диплому основних
академских студија стекао уз претходно
завршене Високе школе струковних студија
или Више школе, уписује и податке са тих
студија)

Година уписа:
Више/Високе школе
струковних студија

Датум завршетка:

Факултета

Више/Високе школе
струковних студија

Факултета

Просечна оцена:
Више/Високе школе струковних студија

ПРИЈЕМНИ ИСПИТ
(заокружити редни број испред опције за
коју се опредељујете)

ОЦЕНЕ ИЗ НАСТАВНИХ
ПРЕДМЕТА
(Попуњавају само кандидати који су основне
академске студије завршили на Факултету за
хотелијерство и туризам у Врњачкој Бањи, а не
полажу пријемни испит)

Факултета

1. Полажем
2. Не полажем (ову опцију могу да бирају само кандидати који су основне академске
студије завршили на Факултету за хотелијерство и туризам у Врњачкој Бањи)
НАСТАВНИ ПРЕДМЕТ:
ПОСТИГНУТА ОЦЕНА:
1. Основе хотелијерства и туризма
2. Менаџмент у хотелијерству
3. Менаџмент у туризму

ДРЖАВЉАНСТВО

a) Републике Србије
б) _____________________________

1. Својим потписом потврђујем да прихватам правила пријемног испита.
2. Сагласност за давање права прикупљања и обраде података о личности:
Овим путем изјављујем да сам добровољно дао/ла личне податке овлашћеном лицу приликом конкурисања за упис. Сагласан/на сам да Факултет похрани
личне податке о мени наведене у овом обрасцу у папирној и електронској форми, као и да њима располаже у сврху вођења евиденције о мојим обавезама
и резултатима током студирања и у сврху самоевалуације уз обавезу Факултета да добијене податке неће учинити доступним неовлашћеним лицима.
Сагласан/на сам да подаци из овог формулара буду прослеђени Универзитету у Крагујевцу који надаље може да располаже њима у складу са законом и
захтевима надлежног министарства, те да добијене податке не учини доступним неовлашћеним лицима.

Датум
___________________

Потпис кандидата
_________________________

