ИМЕ:
ПРЕЗИМЕ:
ОРГАН ДРЖАВНЕ УПРАВЕ:
УСЛОВИ ЗА ПОХАЂАЊЕ КУРСА ЕНГЛЕСКОГ ЈЕЗИКА
Новембар 2015 – јун 2016. године
Служба за управљање кадровима у сарадњи са Филолошким факултетом Универзитета
у Београду и Амбасадом Сједињених Америчких Држава у Србији организује курсеве
енглеског језика на нивоима Б1 и Б2 током 2015. и 2016. године. Тестирање кандидата које
орган државне управе пријављује ради учешћа на курсу енглеског језика Службе, обавиће се
након пријаве кандидата. На основу показаног знања обавиће се рангирање и разврстање
полазника у уједначене групе. Распоред група за учеснике програма биће објављен на
интернет презентацији Службе за управљање кадровима (www.suk.gov.rs) после 26. октобра
2016. године.
Предвиђено трајање курсева на сваком нивоу је 120 школских часова, односно 30
седмица. Курс ће почети у недељи од 2. новембра 2015. године и трајаће до средине јуна 2016.
године.
Настава ће бити организована два пута недељно у трајању од по сат и по, у просторијама
Службе за управљање кадровима, Булевар Михаила Пупина 2, у терминима од 7.30 до 9.00 и
од 15.00 до 16.30, у складу са расположивим терминима за сваки ниво. Уџбеник који ће током
курса користити, полазници су у обавези сами да купе. На крају курса полазници ће полагати
тест знања који припремају професори Филолошког факултета и добијају Уверење о знању
језика према Заједничком европском језичком оквиру на нивоу који су постигли на тесту.
Кандидат се обавезује да редовно похађа наставу и присуствује најмање 90 од укупно 120
школских часова курса. Оправдану спреченост присуства настави дужан је да благовремено
најави професору.
Потврђујем да сам упознат/а и сагласан/на са Условима похађања курса енглеског
језика. Сагласан/на сам да се моји контакт подаци користе у сврху организовања курса
енглеског језика од стране Службе за управљање кадровима, Филолошког факултета
Универзитета у Београду и Амбасаде Сједињених Америчких Држава у Србији.
Датум:
Потпис кандидата:
___________________
Сагласан/на сам да запослени/а ___________________ похађа курс енглеског језика у
организацији Службе за управљање кадровима, који ће се реализовати у периоду од
новембра 2015. до јуна 2016. године, у трајању од 120 школских часова, односно 30 седмица, a
у складу са наведеним Условима.
Потпис руководиоца:
___________________

