Република Србија
КРИМИНАЛИСТИЧКО-ПОЛИЦИЈСКИ УНИВЕРЗИТЕТ
Бр.
______________________ 2020. год.
БЕОГРАД
ПРИЈАВА
за упис на мастер академске студије у школској 2020/2021. години
Студијски програм: (заокружити)
1. Мастер академске студије Форензичко инжењерство;
ПРЕЗИМЕ__________________________________________/ очево име ____________________
ИМЕ _________________________________ МАТИЧНИ БРОЈ |_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|

Дан, месец и година рођења ___________________/ Место_______________________
Општина____________________________/Република____________________________
БРОЈ Л.К. ____________________ , ПУ ___________________________
Национална припадност ______________________________________
Адреса стана:
Улица __________________________________________број ___________________/
Поштански број и место ___________________________________________________/
општина ______________________________/ Држава ___________________________.
Број телефона - кућни - _____________________ мобилни - ______________________
Електронска адреса - e-mail_______________________________________________________

Подаци о запослењу: (заокружити)
1. Запослен у органу унутрашњих послова _______________________________
Република ____________________________/ године стажа _______/ на којим пословима
ради ___________________________________.
2.

Запослен

у

државној

управи

(ван

МУП-а)

предузећу,

установи

___________________________________________________________________
3. Н е з а п о с л е н
Подаци о стеченом високом образовању:
Основне студије завршене на___________________________________________________
одсек-група-смер____________________________________________________________.
Врста студија_____________________________________________ ЕСПБ бодови____________.
Трајање основних студија

__________ године, __________________ семестара.

Година уписа факултета ____________________/Датум дипломирања ___________________.
просечна оцена основних студија __________________________

Уз пријаву приложена следећа документа:
1. Диплома или уверење о завршеним студијама (могу и оверене фотокопије);
2. Потврда да је студијски програм студија које је кандидат завршио акредитован, (не
односи се на кандидате који су основне студије завршили према прописима који су
важили до ступања на снагу Закона о високом образовању („Службени гласник РС“
бр. 76/05);
3. Изјава о испуњености безбедносних услова (преузети овде);
4. Уверење о положеним испитима са основних студија (за кандидате који конкуришу
за упис на Мастер академске студије криминалистике који су завршили основне
студије на другом одговараћујем факултету);
5. Извод из матичне књиге рођених (може и оверена фотокопија);
6. Уверење о држављанству (не старије од шест месеци, може и оверена фотокопија);
7. Потврду о извршеној уплати манипулативних трошкова.

 За кандидате који конкуришу на мастер академске студије ФОРЕНЗИЧКО
ИНЖЕЊЕРСТВО, молимо Вас да заокружите три, од наведених 6, предмета
УКОЛИКО желите да полажете пријемни испит
Форензичко инжењерство
1. Биологија
2. Основи форензике
3. Физичка хемија
4. Физика
5. Хемија
6. Математика

П о т п и с кандидата
_____________________________________
Име и презиме
КАНДИДАТ СНОСИ ЗАКОНСКУ ОДГОВОРНОСТ ЗА ТАЧНОСТ УНЕТИХ
ПОДАТАКА
---------------------------------------------------------------------------------------------------------------

