Обавештење за упис и рангирање
студената у школску 2017/18. годину
Упис студената, генерације уписаних у прву годину школске 2008/09. године, који ће се
у школској 2017/18. години поново уписати на акредитовани студијски програм
обављаће се:
02.10.2017. године од 14:00 до 16:00 часова,
Студијски програм: Дефектологија - модули: Сметње и поремећаји вида, Сметње и
поремећаји слуха и Моторичке сметње и поремећаји
03.10.2017. године од 14:00 до 16:00 часова
Студијски програм: Логопедија
04.10.2017. године од 14:00 до 16:00 часова,
Студијски програм: Дефектологија – модул: Превенција и третман поремећаја понашања
05.10.2017. године од 14:00 до 16:00 часова,
Студијски програм: Специјална едукација и рехабилитација особа са тешкоћама у
менталном развоју
За упис je потребно:
-

-

Индекс
2 фотографије
Попунити 1 ШВ-20 образац (двострано - један лист са обе стране копиран, са сајта
Факултета)
Уплатити 100,00 динара за Центар за развој каријере (БЕЗ ПОЗИВА НА БРОЈ)
Уплата прве рате школарине у висини од ¼ висине школарине, прерачунате на
основу опредељења за бодове у школској 2017/18. години. Вредност бода износи
1.000,00 динара
Уплата од 3.000,00 за трошкове уписа
Уплату извршити на жиро рачун Факултет 840-1787666-66
Уплата ЗПУ, на шалтеру 3 Факултета.

УПИС ПРОДУЖЕНИХ ГОДИНА СТУДИЈА
Наставно-научно веће Факултета за специјалну едукацију и рехабилитацију, на седници
одржаној 26.09.2017. године, одобрило је студентима уписаним школске 2006/07.
године у прву годину студија, поново уписаним школске 2015/16. године, продужење
рока за завршетак студија за 2 семестра (једну школску годину) на лични захтев.
Упис ових студената обављаће се: 25.10.2017. године од 9:30 до 13:30 часова,

За упис je потребно:
-

Молба за продужење рока за завршетак студија

-

Попунити 1 ШВ-20 образац (двострано - један лист са обе стране копиран, са сајта
Факултета)
- Уплатити 100,00 динара за Центар за развој каријере (БЕЗ ПОЗИВА НА БРОЈ)
- Уплата прве рате школарине у висини од ¼ висине школарине, прерачунате на
основу опредељења за бодове у школској 2017/18. години. Вредност бода износи
1.000,00 динара
Уплату извршити на жиро рачун Факултет 840-1787666-66 са назнаком позива на
број
- Уплата ЗПУ, на шалтеру 3 Факултета.
Упис студената, генерације уписаних у прву годину школске 2007/08. године, који су се у
школској 2016/17. године, поново уписали:
Упис ових студената обављаће се: 26.10.2017. године од 9:30 до 13:30 часова,
За упис je потребно:
-

Попунити 1 ШВ-20 образац (двострано - један лист са обе стране копиран, са сајта
Факултета)
- Уплатити 100,00 динара за Центар за развој каријере (БЕЗ ПОЗИВА НА БРОЈ)
- Уплата прве рате школарине у висини од ¼ висине школарине, прерачунате на
основу опредељења за бодове у школској 2017/18. години. Вредност бода износи
1.000,00 динара
Уплату извршити на жиро рачун Факултет 840-1787666-66 са назнаком позива на
број
- Уплата ЗПУ, на шалтеру 3 Факултета.

НАПОМЕНА: Неопходно је придржавати се рокова уписа. Уколико се студенти не упишу
у предвиђеном року сматраће се да су одустали од студија и биће им додељен статус
„неуписан“.

