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:

МАСТЕР АКАДЕМСКЕ СТУДИЈЕ

Студијски програми за које се Конкурс расписује:
Студијски програм

укупно

буџет

самофинансирање

Дефектологија
Специјална едукација и рехабилитација
особа са тешкоћама у менталном
развоју
Логопедија

74

1

73

24

-

24

8

-

8

Укупно

106

-

105

Ближе услове уписа на мастер академске студије можете прочитати у тексту објављеног конкурса
за упис на мастер академске студије у школској 2017/2018. години, на сајту Факултета, опција
Упис, мастер студије.
КОНКУРСНИ РОКОВИ

Пријављивање кандидата за упис на прву годину мастер академских студија је 27. и 30.10.2017.
године, у термину од 9:30 до 12:00 часова, у студентској служби Факултета.
-

најкасније до 31.10.2017. године у 14:00 часова – Факултет објављује списак пријављених
кандидата
полагање квалификационог испита 31.10.2017. године у 11:30 часова
Прелиминарне ранг листе 31.10.2017. године у 16:00 часова
примедбе кандидата на прелиминарну ранг листу подносе се до 01.11.2017. године до 16:00
часова
Коначне ранг листе 03.11.2017. године до 12:00 часова
упис кандидата 03.11.2017. године од 12:00 до 15:00 часова.

ОБАВЕШТЕЊЕ
о трећем уписном року на прву годину мастер академских студија
за школску 2017/2018. годину

После завршеног уписа у другом уписном року на прву годину мастер академских студија,
преостало је 73 места за упис студената у статусу самофинансирања и једно место за упис на
терет буџета на Студијски програм Дефектологија - по модулима: Моторичке сметње и
поремећаји 16, Превенција и третман поремећаја понашања 12, Сензомоторичке сметње и
поремећаји 12, Сметње и поремећаји слуха 13 и Сметње и поремећаји вида 1 кандидат на терет
буџета и 20 на самофинансирање.
На Студијском програму Специјална едукација и рехабилитација особа са тешкоћама у
менталном развоју преостала су 24 места за упис студената у статусу самофинансирања.
На Студијском програму Логопедија преостало је 8 места за упис студената у статусу
самофинансирања.
Пријављивање кандидата за упис на прву годину мастер 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 уверења о дипломирању или дипломе и додатак дипломи – оригинал на
увид;
доказ о уплати накнаде за трошкове пријаве на конкурс
• за држављане Републике Србије 5.000,00 динара
за студенте стране држављане 80€ (у динарској противвредности по средњем курсу НБС на
дан уплате) на жиро рачун Факултета 840-1787666-66; позив на број:

Кандидати који за упис на мастер академске студије полажу класификациони испит потребно је да,
поред наведених докумената, доставе и:
-

доказ о уплати накнаде за полагање класификационог испита
(за кандидате који нису завршили одговарајући студијски програм основних акaдемских студија
Факултета)
• за држављане Републике Србије 5.000,00 динара
• за студенте стране држављане 100€ (у динарској противвредности по средњем курсу НБС
на дан уплате) на жиро рачун Факултета 840-1787666-66; позив на број: 841617MAS

