
УПИШИ	ПРАВНИ

Правни факултет у Новом Саду

ПФНС

ПРИПРЕМНА
НАСТАВА

СТУДЕНТСКИ
ЖИВОТ

ЗАШТО	ПФНС?

• Настава из предмета СРПСКИ ЈЕЗИК се одржава 
   12. јуна преко платформе Zoom
•  до 7. јунаПријава
•  за припрему пријемног Бесплатан материјал
   испита

• Студентске организације (Савез студената ПФНС 
   и ЕЛСА Нови Сад)
• Спортска такмичења
• Хуманитарне активности
• Стипендије за најбоље студенте
• Бруцошијада [студ.] – прво окупљање студената 
   прве године са незаборавним 
   културно-уметничким програмом
• Правнијада [студ.] – легендарне екскурзије 
   студената права са факултета у држави и региону

ПРИЈЕМНИ	ИСПИТ

МОБИЛНОСТ
СТУДЕНАТА

• Полаже се из предмета СРПСКИ ЈЕЗИК
• Резултати најкасније у року од 2 дана од полагања 
• Бесплатно студирање за буџетске студенте
• Могућност плаћања школарине у ратама и 
   могућност преласка на буџет током наредне 
   школске године за самофинансирајуће студенте

• Могућност стипендија за студирање до два 
   семестра на неком од најпрестижнијих европских 
   универзитета
• Могућност уписа мастер и докторских студија у 
   иностранству БЕЗ НОСТРИФИКАЦИЈЕ ДИПЛОМЕ
• Студијске посете у земљи и иностранству
• Умрежавање са колегама из земље и региона

ЗАПОСЛЕЊЕ

• Дипломирани правник може обављати више од  различитих 100
   послова
• НАЈБРЖЕ до посла у струци
• Најбоља препорука за будуће послодавце је ДОДАТАК ДИПЛОМИ у 
   који се уносе подаци о свим ваннаставним активностима у току 
   студија

СТИЦАЊЕ	ВЕШТИНА
И	СПОСОБНОСТИ
• 90 сати стручне праксе у правосуђу, органима управе и привреди 
• Обуке за коришћење правних база прописа (Paragraf	Lex,	Intermex,	
			Правно-информациони	систем	РС)
• Симулације суђења из свих области права и анализа случајева 
   из праксе
• Такмичење у беседништву и дебате
• Државна, регионална и међународна такмичења
• Курсеви из правног енглеског и правног немачког језика

СТИЦАЊЕ	ЗНАЊА

• Савремени АКРЕДИТОВАНИ студијски програми
• Кроз интерактивну наставу стичу се знања из свих најважнијих  
   области права
• Практична настава на Факултету као припрема за улазак у 
   свет праксе 
• Стицање продубљених знања кроз похађање ПРАВНИХ КЛИНИКА

www.pf.uns.ac.rs

@PravniFakultet

ПФНС широм отвара своја врата за будуће студенте у среду, 26. маја у 12 часова
Видимо се!

ДАН	ОТВОРЕНИХ	ВРАТА

Pravni	fakultet	u	Novom	Sadu

@pravnifakultetns

http://pf.uns.ac.rs/aktivnosti/priprema-prijemni/pripremna-prijava
http://www.pf.uns.ac.rs/attachments/article/2179/Materijal.zip
http://pf.uns.ac.rs/attachments/article/2179/Zbirka.pdf
http://pf.uns.ac.rs/attachments/article/2179/Priru%C4%8Dnik.pdf
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