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КО СЕ МОЖЕ УПИСАТИ У ПРВУ ГОДИНУ
ОСНОВНИХ АКАДЕМСКИХ СТУДИЈА?


У прву годину основних академских студија могу се уписати лица са завршеном
средњом школом у четворогодишњем трајању.



За упис у прву годину основних академских студија полаже се пријемни испит.



Кандидат који је као ученик трећег и четвртог разреда средње школе освојио
једно од прва три појединачна места на републичком такмичењу, које организује
Министарство просвете, науке и технолошког развоја, или на међународном
такмичењу из наставног предмета из кога се полаже пријемни испит, не полаже
пријемни испит из одговарајућег наставног предмета који је одређен општим
актима Факултета, већ му се испит, или дати део пријемног испита, вреднује
максималним бројем бодова.



Редослед кандидата за упис на студије првог степена утврђује се на основу
општег успеха постигнутог у средњем образовању и резултата постигнутих на
пријемном испиту, као и на основу приоритета жеља кандидата за упис на
студијске програме који постоје на Филозофском факултету, којe је кандидат
навео у пријави.



Право уписа на студије првог степена стиче кандидат који је на коначној ранг
листи за студијски програм рангиран у оквиру одобреног броја студената.

ПРИЈАВЉИВАЊЕ


Приликом пријаве на конкурс, ОРИГИНАЛНА ДОКУМЕНТА подносите само на
увид, а уз пријавни лист подносите неоверене фотокопије докумената и то:


сведочанства сва четири разреда завршене средње школе,



диплому о положеном завршном, односно матурском испиту,



очитану биометријску личну карту,



доказ о уплати накнаде за полагање пријемног испита,



уколико сте страни држављанин подносите и нострификована документа и
доказ о провери знања српског језика.



Кандидат који је освојио прво или друго место на такмичењу које организује
Факултет за ученике средњих школа у току школске године, не плаћа накнаду за
полагање пријемног испита.



Кандидат који је као ученик III и IV разреда средње школе освојио једно од прва
три појединачна места на републичком такмичењу које организује Министарство
просвете и спорта, или међународном такмичењу из наставног предмета из кога
се полаже пријемни испит, не плаћа накнаду за полагање пријемног испита.

ЛИСТА ЖЕЉА


На пријавном листу означавате студијски програм за који се пријављујете
(пријемни испит полажете по програму за тај студијски програм).



На пријавном листу вам је понуђена могућност да наведете и алтернативне
студијске програме који се реализују на Филозофском факултету у Нишу, на
које бисте се уписали уколико не будете рангирани за упис на жељени
студијски програм.



Можете навести више алтернативних студијских програма (листа жеља).



Када наводите алтернативне програме, наведите оне на које је реално могуће
да будете уписани уколико не будете рангирани за упис на жељени студијски
програм. То су програми на којима су претходних година у првом уписном року
остала непопуњена места након распоређивања кандидата којима је то била
прва жеља (филозофија, социологија, историја, новинарство, руски језик и
књижевност, француски језик и књижевност, србистика). Нема смисла да као
алтернативе наведете најтраженије студијске програме (англистика,
комуникологија, немачки језик и књижевност, психологија, педагогија,
социјални рад), јер је извесно да на тим програмима неће бити слободних
места након рангирања кандидата којима је то била прва жеља.

ПРЕД ПРИЈЕМНИ ИСПИТ


Спискови пријављених кандидата и распоред просторија у којима се
полажу пријемни испити објављују се на огласној табли и интернет
страници Факултета.



Будите на месту полагања пријемног испита најмање 15 минута пре
почетка испита.



Дежурни наставници и сарадници прозивају кандидате, проверавају личну
карту (или пасош) и потврду о томе да су предали документа, уводе
кандидате у просторију, дају упутство где да одложе ствари и распоређују
кандидате на већ припремљена места за рад.



Када се сви кандидати сместе, дежурни дају упутство за рад.



За време пријемног испита не можете имати поред себе мобилне
телефоне, морате их искључити и одложити заједно са другим стварима на
за то предвиђено место.



На клупи поред тестова, можете имати само оловке и воду или сок.



Током пријемног испита морате поштовати представљена правила
понашања.

ПОЧЕТАК ПРИЈЕМНОГ ИСПИТА


Дежурни наставници и сарадници распоређују материјал за рад.



Уз тест и/или лист за одоворе прикачена је коверта у којој се налази листић на који
треба да упишете своје личне податке и уписни број са листића који сте добили
приликом пријављивања за полагање пријемног испита. Када упишете ове податке,
листић вратите у коверту и залепите је. НА САМОЈ КОВЕРТИ НЕ СМЕТЕ НИШТА
ПИСАТИ.



Одговоре на питања из теста треба да уписујете искључиво на начин који је у складу
са упутством за рад.



Одговоре треба да уписујете ИСКЉУЧИВО ПЛАВОМ ХЕМИЈСКОМ ОЛОВКОМ. НЕМОЈТЕ
КОРИСТИТИ ГРАФИТНУ ОЛОВКУ, НИТИ ОЛОВКУ У НЕКОЈ ДРУГОЈ БОЈИ.



НЕОПХОДНО ЈЕ ДА ВАШИ ОДГОВОРИ БУДУ НАПИСАНИ ЧИТКО.



Уколико имате нека питања, можете их поставити пре почетка тестирања. Током
израде теста не можете тражити помоћ нити објашњења од дежурних.



Време за рад је унапред утврђено и решавање тестова ће бити заустављено када
истекне време. Након што се дају сва упутства и обаве све техничке припреме
(уписивање података на листићима који се пакују у коверте и затварају; разјашњавање
евентуалних питања), почиње да тече време за израду теста.

ПОСЛЕ ПРИЈЕМНОГ ИСПИТА


По завршетку полагања, испитни тестови се шифрирају.



Комисија врши оцењивање шифрираних тестова.



Након завршеног оцењивања, тестови се дешифрирају и остварени
број поена на тесту се уноси у систем где се повезује са подацима о
школском успеху.



Јединствене ранг листе кандидата које укључују поене засноване на
школском успеху и поене остварене на пријемном испиту објављују се
на огласним таблама и веб сајту Факултета.



Обезбеђује се увид кандидата у тестове и решавају се евентуални
приговори.



Формирају се коначне ранг листе (које се објављују на огласним
таблама и веб сајту Факултета), на основу којих се врши упис
кандидата.

ШТА АКО НИСТЕ РАНГИРАНИ ЗА УПИС
НА ЖЕЉЕНИ СТУДИЈСКИ ПРОГРАМ?


Након уписа кандидата који су рангирани за упис на жељени
студијски програм, врши се распоређивање неуписаних кандидата
по другој, трећој… жељи на студијске програме на којима су
остала непопуњена места.



Тако кандидати који нису уписали жељени студијски програм
имају прилику да буду уписани на Факултет (на неки од програма
на коме су остала непопуњена места) у првом уписном кругу, без
поновног плаћања пријаве и без поновног полагања пријемног
испита.

Добро дошли на
Филозофски факултет
у Нишу!

