
епошта 1:
уписати читко адресу електронске поште

КОНКУРСНА ПРИЈАВА
за упис на прву годину основних академских студија за академску 202__/202__. годину

на Факултету за хотелијерство и туризам Универзитета у Крагујевцу на студијском програму:

Име, име једног родитеља, презиме: Пол: м ж

Кућни телефон: (            )
позивни број

Мобилни 1: (            )
мрежа

Мобилни 2: (            )
мрежа

Адреса:
уписати читко улицу, број, поштански фах и место

Држављанство:Место рођења:
место, општина, држава

Похађана средња школа: Место:

Потпис:Датум:

Уколико сте добитник награда, наведите их:

Шта Вас је определило да упишете наш Факултет?   

2. Сагласност за давање права прикупљања и обраде података о личности:

1. Својим потписом потврђујем да су подаци које сам дао тачни и да прихватам правила пријемног испита.

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.

Познавање страних језика:                                                         ;                                                        ; 
језик 1 језик 2 језик 3

Како сте чули за наш Факултет?   

Кандидат је већ користио право на буџетско финансирање на основним академским студијама: ДА НЕ

1) Током презентације Факултета у мојој школи

2) Од студената који већ студирају на Факултету

3) Оглашавање на телевизији или радију

5) Infostud

6) Посета Факултету

4) Сајт Факултета

Остало:   

(заокружити одговор)

Успех у средњој школи (средња оцена са две децимале): ,
I разред

,
II разред

,
III разред

,
IV разред

д д
Дан, месец и година рођења: ЈМБГ:

м м г г г г за стране држављане уписати број пасоша

Број испитне пријаве

Попунити читко  ШТАМПАНИМ словима

Факултет за хотелијерство и туризам у Врњачкој Бањи, Универзитет у Крагујевцу

Војвођанска бб I 36210 Врњачка Бања I т: 036 515 00 24 I м: hitvb@kg.ac.rs I www.hitvb.kg.ac.rs

Хотелијерство и туризам      
Здравствени туризам
Гастрономски менаџмент


