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15/10/2018 

 

Курс: „Културнa истoриja стaрoг Eгиптa“ 

ИНСТРУКЦИЈЕ ЗА УПИС 

 

Трајање курсa: 28. октобар 2018 – 24. фебруар 2019. 

 

Часови се одржавају једном недељно – недељом у термину 14 до 17ч (два пута по сат ипо, са 

кратком паузом између). 

Цена курса је: 8.000 динара (14 двочаса).  

Уплату је могуће извршити: 

1) одједном – у укупном износу од 8.000 динара; 

2) у две рате – прва рата у недељи пре почетка курса (14-26.10.2018); друга рата – у 

недељи пре почетка часова у 2019. години (1-11.1.2019) 

Уплата накнаде за Курс се врши на рачун Музеја афричке уметности: 840-584668-78 

Пример уплатнице можете видети овде: 
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Упис на Курс врши се лично.  

Приликом уписа, полазник доноси доказ о извршеној уплати (копију уплатнице или 

доказ о електронској уплати) и потписује уговор. При верификацији, полазници потписују 

уговор чиме се обавезују да ће похађати програм у целини, од октобра 2018. до фебруара 2019. године, 

као и на све услове курса који ће бити наведени.  

Верификација пријаве, тј. коначан упис вршиће се у Музеју афричке уметности (Андре 

Николића 14) у термину: 

 среда 24 – петак 26. октобар 2018. од 10 до 17 часова 

(за прву рату, или цео износ) 

 среда 9 – петак 11. јануар 201. од 10 до 17 часова 

(за другу рату) 

Уколико нисте у прилици да дођете у наведеним терминима за верификацију 

уписа (потиписивање уговора + предаја копије рачуна), молимо вас да дођете у Музеј 

афричке уметности на дан првог часа, недеља 28. фебруар (пред почетак, отприлике у 

13:30). 

За сва додатна питања слободно пишите на:  egiptologijaumau@gmail.com или нас позовите на 

број телефона: 011/2651 654 (радним данима од 10-16ч). 
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