КОНКУРСНИ РОКОВИ
Први уписни рок:
- Пријављивање кандидата: 21. до 24. јуна 2017. године, од 9:00 до 15:00 часова;
- Листе пријављених кандидата се истичу најкасније 25. јуна 2017. године до 14:00
часова;
- Полагање пријемног испита: 26. јуна 2017. године од 10:00 часова, према распореду
група;
- Објављивање резултата: најкасније до 28. јуна 2017. године до 12:00 часова
( прелиминарна ранг листа );
- Примедбе на прелиминарну ранг листу: (36 сати од објављивања) а најкасније до 29.
јуна 2017. до 24:00 часа;
- Комисија за упис доноси решење по жалби најкасније до 30. јуна у 16:00 часова;
- Жалбе на решење Комисије подносе се декану најкасније 1. јула до 16:00 часова;
- Декан доноси решење по жалби у року од 24 сата од пријема жалбе – најкасније 3. јула
у 16:00 часова;
- Објављивање коначних ранг листа факултета - најкасније до 04. јула у 12:00 часова;
- Упис: од 05. до 07. јула 2017. године, након објављивања коначне ранг листе, а према
распореду;
15. јула до 10 часова факултети достављају Универзитету извештај о уписаним
студентима и слободним места за други уписни рок.
Други уписни рок:
Пријављивање кандидата: 4.- 5. септембра 2017. године, од 9:00 до 13:00 часова
Полагање пријемног испита: 6. септембра 2017. године
- Објављивање резултата: најкасније 6. септембра 2017. године ( прелиминарна ранг
листа);
- Примедбе на прелиминарну ранг листу: (36 сати од објављивања) 08. септембра до
12:00 часова;
- Комисија за упис доноси решење по жалби најкасније до 09. септембра у 12:00 часова;
- Жалбе на решење Комисије подносе се декану најкасније 11.септембра до 12:00 часова;
- Декан доноси решење по жалби у року од 24 сата од пријема жалбе – 12. септембра у
12:00 часова;
- Објављивање коначних ранг листа факултета – најкасније 12. септембра
- Упис кандидата, 13. септембра 2017. године до 15:00 часова.
18. септембра 2017. године факултети достављају Универзитету број уписаних
студената по студијским програмима.

