УНИВЕРЗИТЕТ У ПРИШТИНИ – КОСОВСКА МИТРОВИЦА
ФАКУЛТЕТ ЗА СПОРТ И ФИЗИЧКО ВАСПИТАЊЕ
Доситеја Обрадовића бб, 38218 ЛЕПОСАВИЋ

Позив за стручно усавршавање одобреног програма бр 1010, компетенције К2, приоритетне
области П3, под називом „Имплементација нових методских поступака у усавршавању технике
скијања“ у трајању од 3 дана, број бодова: 18.
https://zuov-katalog.rs/index.php?kataloski_broj=1010&action=page%2Fcatalog%2Fview

Позив за стручно усавршавање на 7. Међународној научној конференцији под називом
„Антрополошки и теоантрополошки поглед на физичке активности од Константина Великог до
данас“ у трајању од 2 дана, број бодова: 2.
Поштоване колеге, Позивамо Вас да присуствујете Програму сталног стручног усавршавања
„Имплементација нових методских поступака у усавршавању технике скијања“ који ће се
одржати на Копаонику у Хотелу „ЈАТ“ од 19.03. до 21.03.2020. у организацији Факултета.
Котизација за похађање Програма износи 2000 дин и уплаћује се на ж.р. Факултета 840-123566682; позив на број 74231107. У котизацију су урачунати: организацијa, радни материјал и
издавање сертификата. Пријављивање учесника је до 10.03.2020. на e-mail dif@pr.ac.rs
Контакт: 0648904612 – проф. др Драган Тоскић //// 0648904607 – проф. др Љубиша Лилић
Позивамо Вас да учествујете на 7. Међународној научној конференцији под називом
„Антрополошки и теоантрополошки поглед на физичке активности од Константина Великог до
данас“ која ће се одржати на Копаонику у Хотелу „ГРАНД“ од 19.03. до 20.03.2020. у
организацији Факултета, ФИЕП Србија, Асоцијације спорт за све Србија и Факултета из
Источног Сарајева.
Котизација за учешће на Kонференцији износи 2000 дин и уплаћује се на жиро рачун Факултета
840-1235666-82; позив на број 74231107 или приликом регистрације. У котизацију су урачунати:
издавање сертификата, конгресни материјал, предавања, кафе паузе. Учесници ће се на основу
личног интересовања опредељивати за предавања која желе да слушају. Све информације у вези
Међународне Конференције можете наћи на сајту Конференције www.konferencija.dif.pr.ac.rs
Пријављивање учесника је до 10.03.2020. на mail fsfv.congress@pr.ac.rs
Контакт: 0658432432 – проф. др Топлица Стојановић //// 0648904612 – проф. др Драган Тоскић
Смештај на Копаонику у Хотелу „ЈАТ“ обезбеђен је преко агенције НАВИС ТРАВЕЛ.
www.navis.rs Контакт: 037441215 //// 0373100421
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