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ФАКУЛТЕТ ЗА СПЕЦИЈАЛНУ ЕДУКАЦИЈУ И РЕХАБИЛИТАЦИЈУ 
Високог Стевана бр. 2 
Телефон: 2183-036;   
Факс: 2183-081 
E-mail: info@fasper.bg.ac.rs 
Интернет адреса: www.fasper.bg.ac.rs 
 
 
СТУДИЈСКИ ПРОГРАМИ ЗА КОЈЕ СЕ КОНКУРС РАСПИСУЈЕ: 

БРОЈ СТУДЕНАТА:   

ОПШТИ УСЛОВИ КОНКУРСА 
На студијске програме докторских академских студија Дефектологија, Логопедија и 
Специјална едукација и рехабилитација може се уписати: 

1) лице које је завршило мастер академске студије, односно интегрисане академске 
студије са најмање 300 ЕСПБ бодова и општом просечном оценом од најмање 8 
(осам) на основним и мастер академским студијама, односно интегрисаним 
студијама; 

2) лице које има завршене најмање четворогодишње студије према прописима који су 
важили до ступања на снагу Закона о високом образовању („Службени гласник РС”, 
бр. 76/05, 100/07 – аутентично тумачење, 97/08, 44/10, 93/12, 89/13, 99/14, 45/15 – 
аутентично тумачење, 68/15 и 87/16), уколико је завршио основне студије са 
општом просечном оценом од најмање 8 (осам); 

3) лице које је завршило мастер академске студије, односно интегрисане студије, са 
најмање 300 ЕСПБ бодова, са општом просечном оценом мањом од 8 (осам) и 
остварене научне радове објављене у часописима са листе ресорног министарства 
пре уписа на докторске студије; 

4) Лице које је стекло академски назив магистар наука по прописима који су важили до 
доношења Закона о високом образовању („Службени гласник РС“ бр. 76/05, 100/07 – 
аутентично тумачење, 97/08, 44/10, 93/12, 89/13, 99/14, 45/15 – аутентично 
тумачење, 68/15 и 87/16), ако се пријавило на конкурс и уколико се налази на ранг- 
листи до броја који је конкурсом предвиђен за упис, под условима и на начин утврђен 
Општим условима конкурса за упис студената на докторске академске студије на 
факултетима Универзитета у Београду у школској 2020/2021. години и Правилником 
о изменама и допунама Правилника о докторским студијама Факултета за 
специјалну едукацију и рехабилитацију. 

 
На докторске академске студије, може се уписати и лице које има општу просечну оцену мању 
од 8 (осам) ако има остварене научне резултате у одговарајућем обиму, односно чији је укупан 
број бодова најмање 8 (осам), рачунат на следећи начин: 

Специјалнa едукацијa и рехабилитацијa 
Логопедија 

                                                                                   Буџет                            Самофинансирање  
Специјалнa едукацијa и рехабилитацијa   -  2     
Логопедија   -                                             1 
 



 2

 
УБ = ОПО + (БН : 20) 

 
УБ је укупан број бодова, ОПО је општа просечна оцена, а БН број бодова добијен на остварене 
научне радове, на којима је кандидат међу прва три потписана аутора или коаутора, 
објављене током две године које претходе дану објављивања конкурса, а који је дефинисан у 
Правилнику о поступку, начину вредновања и квантитативном исказивању 
научноистраживачких резултата истраживача („Службени гласник РС“, бр. 24/2016, 21/2017, 
38/2017). 
На докторске студије може се уписати лице које зна један светски језик. 

 
МЕРИЛА ЗА УТВРЂИВАЊЕ РЕДОСЛЕДА КАНДИДАТА 
Рангирање кандидата за упис на студијске програме докторских академских студија 
Дефектологија и Логопедија врши се на основу опште просечне оцене, дужине студирања у 
месецима и објављених радова током две године које претходе дану објављивања конкурса, при 
чему се узимају у обзир само они радови где је кандидат међу прва три потписана аутора или 
коаутора, a који су бодовани према Правилнику о поступку, начину вредновања и 
квантитативном исказивању научноистраживачких резултата истраживача („Службени 
гласник РС“, бр. 24/2016, 21/2017, 38/2017). 
Кандидати који испуњавају све наведене услове уписа рангирају се, за сваки студијски програм 
посебно, према укупном броју бодова који се рачуна по следећој формули: УББ = 8 x ОПО - Пм / 
6 + Б, где је: УББ = укупан број бодова, ОПО = општа процечна оцена, Пм = дужина 
студирања, Б = број бодова на основу објављених научних радова. 
 
Рангирање кандидата за упис на студијски програм докторских студија Специјална едукација 
и рехабилитација врши се на основу опште просечне оцене (максимум 40 бодова), дужине 
студирања у месецима, објављених радова, резултата пријемног испита (максимум 20 бодова) 
и квалитета мотивационог писма (максимум 20 бодова). Бодују се само објављени радови у 
којима је кандидат међу прва три аутора или коаутора, током две године које претходе 
објављивању конкурса, а према Правилнику о поступку, начину вредновања и квантитативном 
исказивању научноистраживачких резултата истраживача („Службени гласник РС“, бр. 
24/16, 21/17, 38/17). На пријемном испиту кандидат треба критички да евалуира један чланак 
из области специјалне едукације и рехабилитације. Одговарањем на постављена питања 
кандидат треба да покаже разумевање базичних концепата у области специјалне едукације и 
рехабилитације, као и принципа спровођења емпиријског истраживања. Мотивационо писмо 
треба да садржи основне податке о кандидату, мотиве и разлоге за упис на докторске студије 
на студијском програму Специјална едукација и рехабилитација и ужу област научног 
интересовања. 
Кандидати који испуњавају све наведене услове уписа рангирају се, за студијски програм 
Специјална едукација и рахабилитација, према укупном броју бодова који се рачуна по следећој 
формули: УББ = (4 x ОПО – Пм / 6) + Б + ПИ + МП, где је: УББ = укупан број бодова, ОПО = 
општа просечна оцена, Пм = дужина студирања, Б = број бодова на основу објављених научних 
радова, ПИ број бодова на основу пријемног испита и МП број бодова на основу мотивационог 
писма. 
 
Општа  просечна  оцена  студирања  (ОПО) израчунава се на основу просечних оцена 
студирања на основним академским студијама (ОцОС) и мастер академским студијама 
(ОцМС), пондерисаних дужином трајања студијског програма на основним академским и 
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мастер академским студијама израженом у ЕСПБ бодовима (ОСбод и МСбод): 
 

Општа просечна оцена:(ОПО) =  
 
За кандидате који су завршили интегрисане академске студије узима се просечна оцена 
остварена на тим студијама, дужина студирања, остварени научни резултати и други услови 
прописани Правилником о изменама и допунама Правилника о докторским студијама 
Факултета за специјалну едукацију и рехабилитацију. 
 
За кандидате који су стекли високо образовање према прописима који су важили до ступања 
на снагу Закона о високом образовању („Службени гласник РС”, бр. 76/05, 100/07 – аутентично 
тумачење, 97/08, 44/10, 93/12, 89/13, 99/14, 45/15 – аутентично тумачење, 68/15 и 87/16), узима 
се општа просечна оцена са основних студија која укључује дипломски рад, уколико исти 
постоји. 
 
ВИСИНА ШКОЛАРИНЕ 
Висина школарине за држављане Републике Србије: 150.000,00  динара. 
Висина школарине за стране држављане: 2.200,00 евра. 

 
 
 
 


