Универзитет у Београду
Факултет за специјалну едукацију и рехабилитацију
расписује
КОНКУРС
За упис студената у трећем уписном року, до попуне броја
преосталих места, у школској 2017/2018. години на:
ДОКТОРСКЕ АКАДЕМСКЕ СТУДИЈЕ
Ближе услове уписа на докторске академске студије можете прочитати у тексту објављеног
конкурса за упис на докторске академске студије у школској 2017/2018. години, на сајту
Факултета, опција Упис, докторске студије.
КОНКУРСНИ РОКОВИ

Пријављивање кандидата за упис на прву годину докторских академских студија је 27. и 30.
10.2017. године, у термину од 9:30 до 12:00 часова, у студентској служби Факултета.
-

најкасније 30.10.2017. године у 14:00 часова – Факултет објављује
кандидата

листу

пријављених

-

Примедбе на листу пријављених кандидата подносе се до 31.10.2017. године до 12:00
часова на mаil: pdnauka@fasper.bg.ac.rs

-

Објављивање прелиминарне ранг листе 31.10.2017. године у 14:00 часова

-

Примедбе кандидата на прелиминарну ранг листу подносе се до 02.11.2017. године до 14:00
часова на mаil: pdnauka@fasper.bg.ac.rs

-

Коначне ранг листе 03.11.2017. године, до 10:00 часова

-

Упис кандидата 03.11.2017. године од 12:00 до 15:00 часова.

ОБАВЕШТЕЊЕ
о ТРЕЋЕМ уписном року на прву годину докторских академских студија
за школску 2017/2018. годину
После завршеног уписа у другом уписном року на прву годину докторских академских студија,
преостало је 8 слободних места за упис студената у статусу самофинансирања на Студијски
програм Дефектологија.
На Студијском програму Логопедија преостало је 1 слободно место за упис студената у статусу
самофинансирања.
На Студијском програму Специјална едукација и рехабилитација преостало је 7 места за упис
студената у статусу самофинансирања.
Пријављивање кандидата за упис на прву годину докторских академских студија је 27. и 30.
10.2017. године, у термину од 9:30 до 12:00 часова, у студентској служби Факултета.

Уз попуњену prijavu поднесе се следећа документа:
-

оверена фотокопија дипломе и додатак дипломи, односно уверење о завршеном студијском
програму првог и другог степена студија – оригинал на увид;
доказе који се односе на остварене научне радове
доказ о знању једног светског језика
доказ о уплати накнаде за трошкове пријаве на конкурс на жиро рачун Факултета
840-1787666-66; позив на број: 951718DK
• за држављане Републике Србије 10.000,00 динара
• за студенте стране држављане 200€ (у динарској противвредности по средњем курсу НБС
на дан уплате)

В А Ж Н О: НА ТРЕЋУ ГОДИНУ ДОКТОРСКИХ АКАДЕМСКИХ СТУДИЈА МОГУ
СЕ УПИСАТИ КАНДИДАТИ КОЈИ СУ ПРЕДХОДНО ЗАВРШИЛИ МАГИСТАРСКЕ
СТУДИЈЕ
Ови кандидати, подносе пријаву за упис и докумената од 27.10. до 03.11.2017. године, у времену
од 9:30 до 12:00 часова, студентској служби Факултета.
Већа одељења одлучују о признавању испита и програму магистарских студија и предлажу упис на
трећу годину докторских академских студија.
Уз
-

пријаву (link) потребно је доставити:
оверену фотокопију дипломе и додатка дипломи, основних студија – оригинал на увид;
оверену фотокопију дипломе магистарских студија – оригинал на увид;
биографију
библиографију
доказе који се односе на остварене научне радове
доказ о уплати накнаде за трошкове пријаве на конкурс на жиро рачун Факултета
840-1787666-66; позив на број: 951718DK
• за држављане Републике Србије 10.000,00 динара
• за студенте стране држављане 200€ (у динарској противвредности по средњем курсу НБС
на дан уплате)

