УНИВЕРЗИТЕТ У ПРИШТИНИ
ПОЉОПРИВРЕДНИ ФАКУЛТЕТ
Број:
Дана: 01.06.2022.године
Косовска Митровица-Лешак
ОБАВЕШТЕЊЕ
о упису студената у прву годину основних академских студија школске
2022/2023 године
(први рок)
Пољопривредни факултет уписује студенте у прву годину основних академских студија:
Студијски програм
Буџет
Самофинансирање
Сточарство
25
Биљна производња
Модул: Ратарство и повртарство
75
Модул: Воћарство и виноградарство
Модул: Заштита биља
1. Пријављивање кандидата је од 20.06. до 23.јуна 2022. године (7-15часова), кандидати се
могу пријавити и слањем потребне документације електронски на мејл факултета за
студенте poljoprivredni.ss@pr.ac.rs.
2. Објављивање листе са просечним оценама из средње школе и подношење приговора
(уколико за то има основа) 27. јуна 2022. године.
3. Полагање пријемног испита из биологије и хемије је 1. јула 2022. године са почетком у 11
часова (програм полагања се може преузети са сајта Факултета).
4. Објављивање резултата са пријемног и прелиминарне ранг листе 4. јула 2022. године.
5. Примедбе се примају 5. јула 2022. године, до 15 часова. Уколико не буде примедби на
прелиминарне ранг листе, оне ће се сматрати коначним.
6. Упис ће се обавити 6. и 7. јула 2022. године.
Пријаву за упис могу да поднесу кандидати који су завршили средњу школу у
четворогодишњем трајању.
Кандидати приликом пријаве на конкурс подносе на увид оригинална документа, а уз
пријавни лист подносе фотокопије следећих докумената:
- Сведочанства сва четири разреда завршене средње школе.
- Диплому о положеном завршеном, односно матурском испиту.
- Извод из матичне књиге рођених.
Кандидати су обавезни да на полагање пријемног испита са собом понесу личну карту или
пасош.
Кандидати који стекну право на упис подносе:
1. Захтев за упис у прву годину
2. Оверена фотокопија оригиналних докумената
3. Извод из матичне књиге рођених.
4. Два обрасца ШВ 20 (добија се на факултету)
5. Две фотографије 4 x 6 цм
6. Индекс–студентска књижица (добија се на факултету)
7. Школарина за самофинансирајуће студенте износи: 18000 динара
8. Полагање пријемног испита се не наплаћује.
ДЕКАН
Проф.др Божидар Милошевић

