ОБЈАВЉУЈЕ
ПРВИ КОНКУРСНИ РОК

- ДРУГИ КРУГ-

За школску 2020/2021. годину
У складу са условима Конкурса за упис студената у I годину основних академских студија и
интегрисаних академских студија шк. 2020/2021. године, објављеног на сајту Универзитета у
Нишу, као и на основу одредаба Статута Грађевинско-архитектонског факултета у Нишу и
одговарајућих Одлука Наставно-научног већа и Савета факултета, Грађевинско-архитектонски
факултет у Нишу објављује ДРУГИ КРУГ У ПРВОМ КОНКУРСНОМ РОКУ, за упис у прву годину
основних академских студија за преостали број слободних места.

1. БРОЈ ПРЕОСТАЛИХ СЛОБОДНИХ МЕСТА ЗА УПИС
Број слободних места за упис у I годину основних академских студија школске 2020/2021. год. на
Грађевинско-архитектонском факултету у Нишу је:
Студијски програм

Из буџета

Самофинансирање

ГРАЂЕВИНАРСТВО
Основне академске студије

35

60

Aфирмативне мере
*
**
***

-

1

2

* Бр. студената са инвалидитетом
** Бр. студената припадника ромске националности
*** Бр. студената држављана Републике Србије који су у школској 2018/2019 години завршили средњу школу у иностранству

У I годину основних академских студија може се уписати лице које има завршено средње
образовање у четворогодишњем трајању.

2. ПРИЈАВЉИВАЊЕ НА КОНКУРС
ВРЕМЕ ПРИЈАВЉИВАЊА: 9. и 10. јула 2020. год. од 1000 do 1200 сати.
МЕСТО ПРИЈАВЉИВАЊА: шалтери Службе за наставу и студентска питања у холу Факултета.
Кандидати могу да се пријаве за оба студијска програма, по редоследу свог опредељења.
Приликом пријављивања кандидати подносе следећа ДОКУМЕНТА:
 пријава за Конкурс попуњена читко штампаним словима (може се набавити на
Факултету, у књижари на приземљу),
 очитана биометријска лична карта
 фотокопија сведочанства сва четири разреда завршене средње школе,
 фотокопија диплома о положеном завршном, односно матурском испиту,
Накнаде за полагање пријемног испита се не плаћа.
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On-line пријављивање:

Кандидати који се пријављују оn-line сву горе наведену документацију, осим пријаве која се
попуњава on-line, прилажу у формату PDF у терминима за пријављивање.
Сва ближа обавештења о on-line пријављивању биће благовремено објављена на сајту факултета.

3. ПОЛАГАЊЕ ПРИЈЕМНОГ ИСПИТА
Кандидати који конкуришу за :
Студијски програм ОАС ГРАЂЕВИНАРСТВО,
полажу пријемни испит из МАТЕМАТИКЕ ИЛИ МЕХАНИКЕ, према сопетвеном опредељењу.
Кандидат не полаже пријемни испит из предмета из којег је као ученик 3. или 4. разреда средње
школе освојио једно од прва три појединачна места на државном такмичењу које организује
Министарство просвете или међународном такмичењу; награда се вреднује кандидату као 60
бодова на пријемном испиту.
Термини полагања ПРИЈЕМНОГ ИСПИТА: ------------------ 13. јула 2020.год. од 1000 дo 1200
Распоред кандидата за полагање пријемног испита биће објављен на огласној табли у холу
Факултета на дан полагања испита.
РАНГ ЛИСТА КАНДИДАТА ће бити објављена ............................... 13. јула 2019. дo 1500 сати.
УПИС КАНДИДАТА ће бити .........................14. јула 2019. и 15. јула 2019. од 1000 дo 1200 сати.

Кандидати су обавезни да на полагање испита са собом понесу личну
карту или пасош.

НАПОМЕНА:

Кандидати који су пријемни испит (математика, механика) полагали на другим факултетима
и високим школама струковних студија у Србији за школску 2020/2021., могу задржати
освојени број бодова уз одговарајућу потврду, или испит поново полагати. У обзир ће се
при рангирању узети бољи резултати.
Кандидати који су пријемни испит полагали на Грађевинско-архитектонском факултету у
Нишу, у првом конкурсном року (први круг) за школску 2020/2021. годину, могу задржати
освојени број бодова или испит поново полагати. У обзир ће се при рангирању узети бољи
резултати.
08.07.2020. године
ГРАЂЕВИНСКО-АРХИТЕКТОНСКИ
ФАКУЛТЕТ У НИШУ
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