УНИВЕРЗИТЕТ У КРАГУЈЕВЦУ
ЕКОНОМСКИ ФАКУЛТЕТ
Лицеја Кнежевине Србије, бр. 3
Крагујевац

Број пријаве:

ПРИЈАВА НА КОНКУРС

за упис на Мастер академске студије школске 2019/2020. године
Подаци о кандидату:
име кандидата

презиме кандидата

презиме и име оца

презиме и име мајке

контакт телефон

е-mail

Адреса сталног боравка:
место и општина

улица и број

Подаци о претходном нивоу студија:
пун назив завршеног факултета

школска година уписа

датум завршетка студија

просечна оцена

ПРИЈАВЉУЈЕМ СЕ ЗА УПИС НА:
Студијски програм:

Модул:

Кандидат полаже пријемни испит:

ДА

НЕ

На пријемном испиту полажем следећа два предмета:
(попуњавају кандидати који полажу пријемни испит заокруживањем редног броја испред одабраног модула)

1. Модул: Општа економија
- Основи макроекономије,
- Микроекономија.

4. Модул: Менаџмент у туризму
- Економика туризма
- Менаџмент у туризму и хотелијерству

2. Модул: Финансије, берзе
и банкарство
- Монетарне финансије,
- Банкарство

5. Модул: Рачуноводство и
пословне финансије
- Управљачко рачуноводство,
- Финансијско извештавање

3. Модул: Маркетинг
- Маркетинг,
- Истраживање тржишта

6. Модул: Међународни менаџмент
- Увод у менаџмент
- Међународно пословање

7. Модул: Електронско
пословање
- Основи економије
- Информациони системи
8. Финансијски менаџмент
јавне управе
- Пословне финансије
- Ревизија финансијских извештаја

Попуњава кандидат који је основне студије завршио пре 2019. године

Потпис кандидата

Под пуном моралном, материјалном и кривичном одговорношћу изјављујем да нисам био
уписан на други студијски програм на мастер академским студијама на другој
високошколској установи, у статусу студента чије се студије финансирају из буџета.
Сагласност за давање права прикупљања и обраде података о личности:
Овим путем изјављујем да сам добровољно дао/ла личне подтке и податке о успеху током претходног школовања овлашћеном лицу приликом
конкурисања за упис. Овлашћујем Економски факултет да може обрађивати ове податке у циљу формирања ранг листе за упис и јавно објавити
ранг листу. 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.
Потпис кандидата
Датум:

