“У-НИ ПРАКСА 2018.”
- ПРИЈАВНИ ФОРМУЛАР ЗА СТУДЕНТЕ ИМЕ И ПРЕЗИМЕ:
ФАКУЛТЕТ, СМЕР:
ГОДИНА СТУДИЈА, ПРОСЕК ОЦЕНА:
НИВО СТУДИЈА (означите):
- основне академске студије
- основне струковне студије
- дипломске академске студије –мастер
- специјалистичке струковне студије
- специјалистичке академске студије

E-ПОШТА:
ТЕЛЕФОН:
РЕДНИ БРОЈ ПОЗИЦИЈЕ ЗА ПРАКСУ ЗА КОЈУ СЕ ПРИЈАВЉУЈЕТЕ:
(Редни бројеви позиција за праксу се налазе у Каталогу позиција)
ЛИСТА ЖЕЉА:

1)
2)
3)

РАДНА БИОГРАФИЈА :
ЕВРОПСКИ ФОРМАТ БИОГРАФИЈЕ/CV
ЛИЧНЕ ИНФОРМАЦИЈЕ
Име и презиме:
Адреса [Назив улице и број, поштански број, град]:
Телефон:
Фаx:
Е-маил:
Држављанство:
Датум рођења [ Дан, месец, година ]:
РАДНО ИСКУСТВО
• Датуми (од – до):

• Назив и адреса послодавца:
• Врста посла или сектор:
• Занимање или позиција:
• Главне активности и Одговорности:
[ Додајте нове уносе за сваки релевантни период, почевши са најскоријим ]
ОБРАЗОВАЊЕ И ОСПОСОБЉАВАЊЕ
(Наведите све едукације или акције у којима сте учествовали
које су допринеле стицању нових знања и вештина)
• Датуми (од – до):
• Назив институције:
• Смер:
• Просек:
[ Додајте нове уносе за сваки релевантни период, почевши са најскоријим ]
ЛИЧНЕ СПОСОБНОСТИ И КОМПЕТЕНЦИЈЕ
(Животно искуство, нешто што није
базирано на Вашим квалификацијама)
МАТЕРЊИ ЈЕЗИК:
[ Назначите језик ]
ДРУГИ ЈЕЗИЦИ:
[ Назначите језик ]
• Читање [ Назначите ниво: одличан, добар, основни ]
• Писање [ Назначите ниво: одличан, добар, основни ]
• Изговор [ Назначите ниво: одличан, добар, основни ]
СОЦИЈАЛНЕ СПОСОБНОСТИ И КОМПЕТЕНЦИЈЕ
(Живот и рад са другим људима у мултикултуралној средини, позиције где је комуникација веома
важан фактор, као и ситуације где је тимски рад неопходан (нпр. културни догађаји, спорт …))
[ Опишите способности и компетенције ]
ОГРАНИЗАЦИОНЕ СПОСОБНОСТИ И КОМПЕТЕНЦИЈЕ
(Координација и администрација особља, пројеката, буџета.
Односи се на посао или добровољан рад)
[ Опишите способности и компетенције ]
ТЕХНИЧКЕ СПОСОБНОСТИ И КОМПЕТЕНЦИЈЕ
(Коришћење рачунара и друге специфичне опреме.)
[ Опишите способности и компетенције ]
УМЕТНИЧКЕ СПОСОБНОСТИ И КОМПЕТЕНЦИЈЕ
(Музика, поезија, дизајн, итд.)
[ Опишите способности и компетенције ]
ДРУГЕ СПОСОБНОСТИ И КОМПЕТЕНЦИЈЕ
(Способности и компетенције које нису већ поменуте)
[ Опишите способности и компетенције ]

ВОЗАЧКА ДОЗВОЛА:
ДОДАТНЕ ИНФОРМАЦИЈЕ [Уколико поседујете писмо препоруке, то наведите овде]:
ДОДАЦИ [ Наведите све додатке које намеравате да пошаљете уз CV ]

МОТИВАЦИОНО ПИСМО:
(Зашто желиш да похађаш праксу баш у овој институцији и баш на овој позицији? Шта те
препоручује за ову позицију? ) (Наведите за сваку позицију посебно)

Молимо вас да пријаву сачувате под именом:
Ime_prezime.doc, docx
А скенирану потврду о студирању и прву страницу из индекса:
Ime_prezime_potvrda.doc, docx
Ime_prezime_indeks.doc, docx
Пријавни формулар, скенирану потврду о студирању и скенирану прву страницу из индекса можете
послати путем електронске поште на unipraksa@gmail.com до 25.10.2018..године, уз навођење
наслова е-маила ПРИЈАВА за У-НИ праксу.
Пријаву у штампаном облику, пријавни формулар, потврду о студирању и копију прве странице из
индекса, предајете у Официрском дому (Орловића Павла 28а,) уз назнаку на коверти ПРИЈАВА за УНИ праксу.
Кандидати који уђу у ужи избор биће контактирани ради финалне селекције за праксу која почиње
1.11.2018. године

