
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 
 

КОНКУРС ЗА УПИС СТУДЕНАТА НА МАСТЕР АКАДЕМСКЕ  СТУДИЈЕ  

ЗА ШКОЛСКУ 2019/2020. ГОДИНУ (други уписни рок) 

 

СТУДИЈСКИ ПРОГРАМИ ЗА КОЈЕ СЕ КОНКУРС РАСПИСУЈЕ: 

- Дефектологија (60 ЕСПБ) 

- Логопедија (60 ЕСПБ) 

- Специјална едукација и рехабилитација особа са тешкоћама у менталном развоју 

(60 ЕСПБ) 

 

 

БРОЈ СТУДЕНАТА ЗА КОЈЕ СЕ КОНКУРС РАСПИСУЈЕ: 

                  Буџет       Самофин. 

− Дефектологија                                                                            -                               92 

       

Модул:  

Моторичке сметње и поремећаји                                                                                 16 

Превенција и третман поремећаја понашања                                                             21 

Сензомоторичке сметње и поремећаји                                                                        16 

Сметње и поремећаји вида     -              19 

Сметње и поремећаји слуха     -                         20 

                                                                         -      

− Логопедија       -     3 

− Специјална едукација и рехабилитација  

особа са тешкоћама у менталном развоју   -   17 

     

 

 

ПОСЕБНИ УСЛОВИ ЗА УПИС 

У прву годину студијских програма мастер академских студија могу се уписати лица 

која су завршила основне академске студије, остваривши најмање 240 ЕСПБ бодова. 

Такође, право уписа имају и лица која су завршила основне студије у трајању од осам и 

више семестара,  а  према  пропису  који  уређује високо образовање до 10.09.2005. 

године. 
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МЕРИЛА ЗА РАНГИРАЊЕ 

 

Редослед кандидата за упис у прву годину мастер академских студија утврђује се на 

основу опште просечне оцене и дужине студирања на претходно завршеним студијама, 

на начин утврђен општим актом Факултета. 

Сви пријављени кандидати укључујући и оне који су положили квалификациони испит 

рангирају се, за сваки студијски програм посебно, према укупном броју бодова, који се 

рачуна на основу опште просечне оцене на основним академским студијама и дужине 

студирања по формули: 

N = 8·C – Pm / 6  

где је: 

N = укупан број бодова, по коме се кандидати рангирају 

C = општа просечна оцена са основних студија  

Pm = број месеци студирања  

 

Рангирање кандидата је јединствено, са једном ранг листом за студијски прогрam. 

Кандидати који су завршили основне академске студије Факултета за специјалну 

едукацију и рехабилитацију на истом студијском програму или модулу за који конкуришу 

директно се рангирају. 

Кандидати који су основне академске студије завршили на другим факултетима и 

кандидати који су основне академске студије Факултета за специјалну едукацију и 

рехабилитацију завршили на студијским програмима односно модулима различитим од 

оног за који конкуришу према Правилнику о мастер академским студијама, полажу 

квалификациони испит у форми теста знања чији садржај зависи од изабраног 

студијског програма и изабраног модула. Ако се кандидат за упис на мастер академске 

студије пријави на више модула, полаже квалификациони испит за сваки модул уколико је 

то услов одређен поменутим Правилником. Кандидат који на квалификационом испиту 

освоји мање од 51 бод губи право на рангирање, односно губи право на упис.  

Детаљни услови полагања квалификационог испита и мерила за рангирање дата су у 

Правилнику о мастер академским студијама и Правилнику о условима уписа и мерилима 

за рангирање кандидата за упис на мастер академске студије  

http://www.fasper.bg.ac.rs/pravna_akta.html 

 

ВИСИНА ШКОЛАРИНЕ 
 

ВИСИНА ШКОЛАРИНЕ за држављане Републике Србије: 114.000,00 динара 

ВИСИНА ШКОЛАРИНЕ за стране држављане: 1.980, 00 евра 

 

   КОНКУРСНИ РОКОВИ 

 

• Пријављивање кандидата: 15. до17. октобра 2019. године у периоду од 10:00 до 14:00 

часова. 

• Објављивање листе пријављених кандидата: 17. октобра 2019. године у 15:00 часова. 

• Примедбе кандидата у случају техничких грешака у року од 24 часа.  

• Пријемни испит: 18. октобра 2019. године у 12:00 часова. 

 

http://www.fasper.bg.ac.rs/pravna_akta.html


• Објављивање прелиминарне ранг листе за упис за сваки студијски програм:  

18. октобра 2019. године до 16:00 часова. 

• Жалбе на прелиминарну ранг листу могу се поднети Комисији за упис на email 

pdnastava@fasper.bg.ac.rs  до 20. октобра 2019. године. 

• Комисија за упис доноси решење по жалби у року од 24 часа од њеног пријема. 

• Жалбе декану Факултета на решења Комисије за упис по жалби кандидата могу се 

поднети на email dekan@fasper.bg.ac.rs до 21. октобра 2019. године. 

• Декан Факултета доноси решење о жалби на предлог Комисије за упис у року од 24 

сата од пријема жалбе.  

• Објављивање коначних ранг листа најкасније 22. октобра 2019. године у 16:00 часова. 

• Упис кандидата 23. октобра 2019. године од 10:00 до 14:00 часова према следећем 

распореду: 

- 10:00 часова прозивање кандидата за избор модула на студијском програму 

Дефектологија;  

- 11:00 часова упис на студијске програме Дефектологија, Логопедија и 

Специјална едукација и рехабилитација особа са тешкоћама у менталном 

развоју. 
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