ОБАВЕШТЕЊЕ
за студенте мастер академских студија
ПОНОВНИ УПИС СТУДЕНАТА МАСТЕР АКАДЕМСКИХ СТУДИЈА
КОЈИМА ЈЕ ИСТЕКАО ЗАКОНСКИ РОК ЗА ЗАВРШЕТАК СТУДИЈА
Студентима којима је у школској 2016/2017. години истекао законски рок за
завршетак студија (генерације 2013/14, 2014/15 и 2015/16) у року који се одређује у
двоструком броју школских година потребних за реализацију студијског програма,
може се одобрити наставак студија само уписивањем новоакредитованих студијских
програма, односно садржаја програма.
СТУДЕНТИ КОЈИ СЕ ПОНОВО УПИСУЈУ, ПОТРЕБНО ЈЕ ДА СТУДЕНТСКОЈ СЛУЖБИ ОД 16.
ОКТОБРА ДО 18. ОКТОБРА 2017. ГОДИНЕ У ТЕРМИНУ ОД 12:30 ДО 14:30 ЧАСОВА
ДОСТАВЕ:
- „стари“ индекс са мастер студија који ће бити задржан у Студентској служби,
- стандардну факултетску молбу са испуњеним подацима из „старог“ индекса, у
којој ће навести „поновни упис на мастер академске студије“,
- на полеђини молбе је потребно навести предмете које су студенти положили.
Кандидати пријављени за упис, који су већ били студенти мастер академских студија,
уписују се поново на мастер академске студије, уз признавање положених испита,
према важећем наставном плану, Акредитација 2015.
Наставно-научно веће Факултета ће вршити признавање испита, а за неположене
испите, односно пријављене предмете, обрачунава се школарина по важећем
ценовнику, према броју ЕСПБ (1.900,00 по боду). За мастер рад плаћа се школарина у
вредности од 20 бодова.
ЗА УПИС ЈЕ ПОТРЕБНО:
- индекс
- одштампан и попуњен пријавни лист ШВ-20 (штампати двострано - преузети са
сајта Факултета)
- две фотографије формата 4.5 x 3.5 цм;
- признаница о уплаћеним трошковима уписа у износу од 3.000,00 динара
текући рачун Факултета 840-1787666-66
- признаница о уплаћеној накнади у износу од 100,00 динара (сврха уплате
КАРИЈЕР ЦЕНТАР УНИВЕРЗИТЕТА У БЕОГРАДУ)
- ШКОЛАРИНА ЗА СТУДЕНТЕ КОЈИ СЕ ПОНОВО УПИСУЈУ БИЋЕ ОДРЕЂЕНА НА
ОСНОВУ ПРЕОСТАЛИХ КРЕДИТА.
При упису обавезно предати попуњен ПЛАН СТУДИЈА, опција Студије - Мастер
студије - Акредитација 2015 (http://www.fasper.bg.ac.rs/studije-master.html#dok)
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СТУДЕНТИ КОЈИ СУ МАСТЕР АКАДЕМСКЕ СТУДИЈЕ УПИСАЛИ ШКОЛСКЕ 2015/2016.
ГОДИНЕ, А НИСУ ОДБРАНИЛИ МАСТЕР РАД, дужни су да поднесу молбу Наставнонаучном већу Факултета за продужетак рока за завршетак студија у трајању од два
семестра (http://www.fasper.bg.ac.rs/downloads/master/Molba_za_produzetak_roka.pdf)
УПИС ЋЕ СЕ ОБАВИТИ ОД 16. ОКТОБРА ДО 20. ОКТОБРА 2017. ГОДИНЕ
У ТЕРМИНУ ОД 9:30 ДО 12 ЧАСОВА
Потребна документа за упис године:
- молба за продужетак рока за завршетак студија
- индекс
- одштампан и попуњен пријавни лист ШВ-20 (штампати двострано - преузети са
сајта Факултета)
- доказ о уплати прве рате школарине (1/4 висине школарине)
текући рачун Факултета 840-1787666-66 уз позив на број (наведен у
електронском налогу)
За мастер рад плаћа се школарина у вредности од 1.900,00 по боду.
- признаница о уплаћеној накнади у износу од 100,00 динара (сврха уплате
КАРИЈЕР ЦЕНТАР УНИВЕРЗИТЕТА У БЕОГРАДУ).

При упису обавезно предати попуњен ПЛАН СТУДИЈА, опција Студије - Мастер
студије - Акредитација 2015 (http://www.fasper.bg.ac.rs/studije-master.html#dok)
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СТУДЕНТИ КОЈИ СУ МАСТЕР АКАДЕМСКЕ СТУДИЈЕ УПИСАЛИ ШКОЛСКЕ 2016/17.
ГОДИНЕ, А КОЈИ НИСУ ДИПЛОМИРАЛИ, ДУЖНИ СУ ДА ОБНОВЕ ГОДИНУ У ПЕРИОДУ
ОД 25. ОКТОБРА ДО 30. ОКТОБРА 2017. ГОДИНЕ У ТЕРМИНУ ОД 9:30 ДО 12 ЧАСОВА.
Потребна документа за обнову године:
- индекс
- одштампан и попуњен пријавни лист ШВ-20 (штампати двострано - преузети са
сајта Факултета)
- доказ о уплати прве рате школарине (1/4 висине школарине)
текући рачун Факултета 840-1787666-66 уз позив на број (наведен у
електронском налогу)
ШКОЛАРИНА 2017/18: БРОЈ ПРЕНЕТИХ ЕСПБ X 1900,00 ДИНАРА
- признаница о уплаћеној накнади у износу од 100,00 динара (сврха уплате
КАРИЈЕР ЦЕНТАР УНИВЕРЗИТЕТА У БЕОГРАДУ).

При упису обавезно предати попуњен ПЛАН СТУДИЈА, опција Студије - Мастер
студије - Акредитација 2015 (http://www.fasper.bg.ac.rs/studijemaster.html#dok)

