УПИС СТУДЕНАТА
Право на упис остварили су кандидати уколико се налазе на ранг листи до броја који је
конкурсом предвиђен за упис.
Универзитетска коначна ранг листа је основ за упис кандидата.
Распоред уписа
- 05. јула 2017. године у 9:30 часова - Студијски програм: Дефектологија.
Упис на студијски програм Дефектологија врши се прозивањем студената са јединствене ранг листе од
броја 1 па надаље, уз опредељење за модул, у оквиру одобрених места по Конкурсу.
Присуство на прозивању мора бити лично, и у тренутку прозивања његовог имена, кандидат
мора бити присутан у сали и потписом потврдити сагласност за упис на одређени модул.
У случају изузетне спречености, присуство на прозивци и упис може да обави овлашћено
лице уз одговарајућу документацију.
НЕДОЛАЗАК НА ПРОЗИВАЊЕ СМАТРАЋЕ СЕ ОДУСТАЈАЊЕМ ОД УПИСА.
Кандидат који је стекао право уписа, а не упише се у за то предвиђеном термину, губи
право на упис и уместо њега ће се уписати следећи кандидат према утврђеном редоследу.
Кандидати који су стекли право уписа по Афирмативним мерама уписа на Студијски програм:
Дефектологија, долазе на прозивку и упис у термину кандидата који се финансирају на терет
БУЏЕТА
По обављеној прозивци (05.07.2017.), приступиће се упису кандидата који се финансирају на терет
Буџета, док ће се упис самофинансирајућих кандидата вршити 06. јула 2017. године од 09:00 до 12:00
часова, а на основу листе формиране на прозивци.
- 07. јула 2017. године од 09:00 до 12:00 часова, Студијски програм: Логопедија и Студијски
програм: Специјална едукација и рехабилитација особа са тешкоћама у менталном развоју –
кандидати који су стекли право уписа на БУЏЕТ
- 07. јула 2017. године од 13:00 до 15:00 часова, Студијски програм: Логопедија и Студијски
програм: Специјална едукација и рехабилитација особа са тешкоћама у менталном развоју кандидати који су стекли право уписа на САМОФИНАНСИРАЈУЋЕ студије.
Кандидати који су стекли право уписа по Афирмативним мерама уписа на Студијски програм:
Логопедија, долазе на упис у термину кандидата који се финансирају на терет БУЏЕТА.
Кандидати који су стекли право на упис подносе:
- оверене фотокопије дипломе и сведочанстава о завршеној средњој школи и оригинална
документа на увид,
- извод из матичне књиге рођених,
- попуњен један образац ШВ-20,
- индекс (који можете купити у библиотеци Факултета, цена индекса је 360,00 динара)
Индекс попунити ћирилицом. У индексу попунити само: име и презиме, име родитеља, датум
рођења, место, општину, државу рођења и држављанство. Залепити фотографију (преко фотографије
не лепити заштитну фолију), написати ЈМБГ и потписати се.
- две фотографије формата 4,5х3,5 цм,
- доказ о уплати прве рате школарине за самофинансирајуће студенте,
ВИСИНА ШКОЛАРИНЕ за држављане Републике Србије износи 84.000,00 динара.
ВИСИНА ШКОЛАРИНЕ за кандидате стране држављане износи 1.680,00 €
Школарину је могуће уплатити у 4 једнаке рате (I рата 21.000,00 динара за држављане Републике
Србије и 420 € за кандидате стране држављане, оригинал уплатнице доставити приликом уписа)
- доказ о уплати накнаде за Центар за развој каријере у износу од 100,00 динара на текући рачун
Факултета 840-1787666-66,
- доказ о уплати накнаде за трошкове уписа студијског програма у износу од 3.000,00 динара за
држављане Републике Србије и 70 € за кандидате стране држављане, на текући рачун Факултета
840-1787666-66.
- уплата ЗПУ (Здравствено потпорно удружење студената) у износу од 400,00 динара на шалтеру бр. 3
Факултета.

За кандидате који су средњу школу завршили у иностранству, неопходно је приликом уписа доставити
и решење о нострификацији средњошколских докумената.

