Коначна ранг листа - МАСТЕР ФИЛОЛОГ

На основу Уговора о двострукој универзитетској дипломи Универзитета у Нишу и Универзитета у
Поатјеу (Француска) број: 6/00-52-056/18-001 од 27.11.2018. године, расписан је Конкурс за упис
студената на Мастер академске студије француског језика и књижевности.
Комисија за рангирање кандидата пријављених на конкурс за упис у прву годину мастер
академских студија за стицање стручног назива МАСТЕР ФИЛОЛОГ, на студијском програму
Мастер академске студије француски језик и књижевност на Филозофском факултету у Нишу
у школској 2019/2020. години, на основу успеха постигнутог у току основних академских студија,
сагласно мерилима утврђеним конкурсом, сачинила је, односно утврдила

КОНАЧНУ РАНГ ЛИСТУ
са редоследом према стеченом укупном броју бодова сваког учесника конкурса, и то
ИМЕ (ИМЕ РОДИТЕЉА) ПРЕЗИМЕ

УСПЕХ НА
СТУДИЈАМА

РБ

БП

1

3

Јелена (Александар) Симић

37.08

2

2

Софија (Бобан) Филиповић

36.64

3

1

Милица (Милан) Стевановић

33.08

УКУПНО

37.08
36.64
33.08

Кандидати закључно са редним бројем 3 стекли су право уписа у прву годину мастер академских
студија у оквиру броја студената чије се школовање финансира из буџета Републике Србије.
Упис кандидата који су стекли право уписа обавиће се 05. јула 2019. године у времену од 10 до
13 сати на Филозофском Факултету у Нишу, просторија бр. 205.
Кандидати који су стекли право на упис подносе:
- оригинална документа (уверење о завршеном предходном образовању и уверење о положеним
испитима)
- два попуњена обрасца ШВ-20 (преузима се са сајта Факултета)
- индекс
- две фотографије формата 4,5 х 3,5 cm
- доказ о уплати премије обавезног осигурања за случај незгоде у износу од 200,00 динара у
корист текућег рачуна Факултета број 840-1818666-89, са позивом на број 74212106, са назнаком
„осигурање студената“.
- доказ о уплати накнаде за упис у износу од 2.000,00 динара у корист текућег рачуна Факултета
број 840-1818666-89, са позивом на број 742121028, са назнаком „упис у прву годину“.
Након уписа свих кандидата који су стекли право на упис у оквиру одобреног броја студената,
Комисија Универзитета у Нишу задужена за мобилност студената извршиће селекцију троје
кандидата који су се регистровали на платформу Универзитета у Поатјеу (Француска).
Коначну ранг-листу објавити на огласној табли Факултета.
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Број: 229/11-01
У Нишу, 04.07.2019. године

Председник централне комисије
за спровођење пријемног испита
Мора овако
Проф. др Марина Матејевић

Декан Факултета
Мора овако
Проф. др Наталија Јовановић
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