ДРЖАВНИ УНИВЕРЗИТЕТ
У НОВОМ ПАЗАРУ

DRŽAVNI UNIVERZITET
U NOVOM PAZARU

На основу чланова 32 и 57 Закона о високом образовању и члана 27 Закона о
спорту, као акредитована високошколска установа, расписује:

К О Н К У Р С
за упис полазника Програма за стручно оспособљавање III нивоа у спорту и
рекреацији за звање:

ОПЕРАТИВНИ ТРЕНЕР
за Одбојку, Карате, Бокс и Фитнес
Програм стручног оспособљавања и усавршавања кадрова у спорту и
рекреацији III нивоа је у обиму од 240 часова. Предавања се одржавају на
Државном универзитету у Новом Пазару, ул. Вука Караџића бб.
Пријављивање се врши на универзитету од понедељка до петка од 08:00
до 15:30 (писарница универзитета), од 18.10.2017. године до 23.11.2017.
године, или поштанским путем на адресу: Државни универзитет у Новом
Пазару, Вука Караџића бб (писарница универзитета), са назнаком “Тренерска
школа”.
Кандидати ће накнадно бити обавештени о почетку извођења наставе.
Документација потребна за упис:
1. Пријавни лист – попуњава се на лицу места или електронски (налази се на
сајту универзитета http://www.np.ac.rs/yu/studenti/trenerska-skola
2. Лекарско уверење (Дом здравља, спортска амбуланта),
3. Оверена фотокопија дипломе о претходно стеченом образовању
(најмање средња школа),
4. Извод из матичне књиге рођених,
5. Потврда о претходном бављењу спортом (од клуба или савеза),
6. Две фотографије формата 4x5цм.
Цена курса износи 30.000 динара. Уплата се врши на 3. рате на жирорачун универзитета број 840-2057666-16, модел 97, позив на број 9580050124.
Прва рата у износу од 5.000 динара уплаћује се приликом предаје
документације, друга рата у износу од 10.000 динара након завршетка Општег
дела наставе, трећа рата у износу од 15.000 динара уплаћује се до окончања
програма.
Све додатне информације могу се добити код руководиоца програма
Доц. др Владана Милића на телефон 063 623 733 или путем мејла:
vladan.milic@yahoo.com
DRŽAVNI UNIVERZITET U NOVOM PAZARU
Vuka Karadžića bb, RS-36300 Novi Pazar, Srbija
Žiro račun: 840-2057666-16
PIB: 104682222

Broj telefona (centrala): +381 20 317-754
Rektorat: 020/317-752, Faks: 020/337-669
rektorat@np.ac.rs
www.np.ac.rs

