ПРИПРЕМНА НАСТАВА
ЗА УПИС У ПРВУ ГОДИНУ ОСНОВНИХ АКАДЕМСКИХ СТУДИЈА
У ШКОЛСКОЈ 2018/19. години
Припремна настава, у складу са структуром пријемног испита, за упис у прву годину
основних академских студија у школској 2018/19. години, организоваће се од 18. фебруара
до 20. маја 2018. године, недељом у времену од 10:00 до 14:30 часова (5 часова) по
следећем распореду:
- СОЦИОЛОГИЈА – 18.02.2018 – 11.03.2018. године;
- ПСИХОЛОГИЈА – 18.03.2018. – 15.04.2018. године;
- БИОЛОГИЈА – 22.04.2018. – 20.05.2018. године.
Предвиђена је настава од 20 часова за сваки предмет.
Цена по појединачном програму (предмету) износи 7.000,00 динара.
Кандидат може да слуша један, два или сва три предмета.
Пријава за наставу из Социологије врши се до 14.02.2018. године до 12:00 часова.
Пријава за наставу из Психологије врши се до 14.03.2018. године до 12:00 часова.
Пријава за наставу из Биологије врши се до 18.04.2018. године до 12:00 часова.

Начин пријаве
Кандидат попуњава Пријаву за похађање припремне наставе за полагање пријемног
испита за упис у прву годину основних академских студија за школску 2018/19. годину;
Уплаћује 7.000,00 динара, за предмет, на жиро рачун Факултета за специјалну едукацију и
рехабилитацију у Београду, Високог Стевана 2, број 840-1787666-66, са назнаком за
припремну наставу;
Попуњену пријаву и доказ о уплати доставити:
-

лично, студентској служби факултета;

-

поштом, на адресу Факултета, Факултет за специјалну едукацију и рехабилитацију
11000 Београду, Високог Стевана 2

-

или

на мејлове administrator@fasper.bg.ac.rs, studentskasluzba@fasper.bg.ac.rs

Уколико пријаву шаљете мејлом, потребно је, поред пријаве, доставити скенирану
уплатницу.

ПРИЈАВА
ЗА ПОХАЂАЊЕ ПРИПРЕМНЕ НАСТАВЕ ЗА ПОЛАГАЊЕ ПРИЈЕМНОГ ИСПИТА ЗА
УПИС У ПРВУ ГОДИНУ ОСНОВНИХ АКАДЕМСКИХ СТУДИЈА У ШКОЛСКОЈ
2018/19. ГОДИНИ

Име и презиме ________________________________________________________________
Адреса _______________________________________________________________________
Број телефона _________________________________________________________________
mail:_________________________________________________________________________

Пријављујем се за похађање припремне наставе из предмета:
1. Социологија
2. Психологија
3. Биологија
Припремна настава се одржава по истакнутом распореду.

У Београду ____________ 2018.године

____________________________
( потпис кандидата )

Уз пријаву, достављам и доказ о уплати за предмет _________________________________.

