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ПРВИ САЈАМ ОБРАЗОВАЊА 
УНИВЕРЗИТЕТА У БЕОГРАДУ

Сајам је намењен вама, ученицима завршних разреда средњих школа и представља праву прилику да на једном месту 
непосредно од представника факултета Универзитета у Београду у директном контакту и разговору, сазнате више о вашем 
будућем позиву. У циљу промоције квалитетног академског образовања, представници факултета Универзитета у 
Београду на Сајму ће вам, по утврђеном распореду у амфитеатрима Правног факултета, представити своје академске 
студије, упознати Вас са условима студирања и помоћи вам да лакше донесете одлуку о свом будућем професионалном и 
животном позиву.

Током трајања Сајма, представници појединих факултета су присутни и на штандовима у холу Правног Факултета, за све 
евентуалне додатне информације које вам могу бити од значаја.

Први сајам образовања окупиће само факултете Универзитета у Београду.

Центар за развој каријере Универзитета у Београду пружиће вам током трајања сајма кроз програм „Припреми се – упиши 
се“, подршку серијом радионица у развоју знања и вештина, која ће вам бити од значаја при наставку образовања или при 
запошљавању. Радионице су осмишљене тако да пруже циљану помоћ како да са више самопоуздања и информација 
дочекате јун 2018. године, полагање пријемног испита, ишчекивање резултата и почетaк студија.

ПРОГРАМ ПРЕДСТАВЉАЊА НА ПРАВНОМ ФАКУЛТЕТУ
СУБОТА 27. јануар 2018. године
АМФИТЕАТАР II
12.00 Архитектонски факултет
13.00 Саобраћајни факултет
14.00 Технолошко-металуршки факултет 
15.00 Математички факултет
16.00 Хемијски факултет

АМФИТЕАТАР III
12.00 Грађевински факултет
13.00 Рударско-геолошки факултет 
14.00 Фармацеутски факултет
15.00 Географски факултет
16.00 Физички факултет

АМФИТЕАТАР IX
Центар за развој каријере и саветовање 
студената  
Програм “Припреми се - упиши се“ . 
13.00-15.30 „ Доношење одлука“
16.00-18.30 „Учи лако-сазнај како“

НЕДЕЉА 28. јануар 2018. године
АМФИТЕАТАР II
12.00 Православни богословски факултет 
13.00 Учитељски факултет
14.00 Факултет безбедности
15.00 Факултет политичких наука
16.00 Биолошки факултет

АМФИТЕАТАР III
12.00 Факултет за специјалну едукацију и 

рехабилитацију
13.00 Факултет спорта и физичког 

васпитања
14.00 Факултет ветеринарске медицине 

АМФИТЕАТАР V
12.00 Економски факултет
13.00 Правни факултет
14.00 Филолошки факултет
15.00 Пољопривредни факултет
16.00 Машински факултет

АМФИТЕАТАР IX
Центар за развој каријере и саветовање 
студената 
11.00-13.30 „Како развијати 

самопоуздање“
14.00-16.30 „Борба са стресом, тремом и 

страхом“

www.bg.ac.rs




