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Члан 3. 

Право уписа на неки од студијских програма Факултета имају лица која испуне 
услове утврђене Законом о високом образовању, Статутом и општим актима 
Универзитета у Београду, Статутом Факултета и Правилником о мастер академским 
студијама Факултета. 

У остваривању права уписа на студијске програме Факултета кандидати имају 
једнака права која не могу бити ограничавана по основу пола, pace, брачног стања, боје 
коже, језика, вероисповести, политичког убеђења, националног, социјалног или 
етничког порекла, инвалидности или по другом сличном основу, положају или 
околности, у складу са Законом. 
 
 
Услови за упис 

 
Члан 4. 

У прву годину мастер студија студијских програма које реализује Факултет 
може да се упише: 

- лице које је завршило основне академске студије, обима 240 ЕСПБ  
бодова на Факултету за специјалну едукацију и рехабилитацију; 

- лице које је завршило основне академске  студије, обима 240 ЕСПБ  
бодова на другом факултету; 

- лице које је стекло VII степен стручне спреме према прописима који су 
важили до ступања на снагу Закона о високом образовању („Сл. Гласник 
РС“, бр. 76/05, 100/07-аутентично тумачење, 68/15 и 87/16), 

- лице које је завршило интегрисане академске студије обима 300 ЕСПБ 
бодова; 

Лице које има завршене струковне студије и основне академске студије обима 
180 ЕСПБ бодова нема право уписа на мастер студије на Факултету. 

 
Члан 5. 

Број студената за који се конкурс расписује по студијским програмима дат је у 
следећој табели: 
Студијски програм Буџет Самофинансирање 
Дефектологија 50 110 
Логопедија 20   30 
Специјална едукација и рехабилитација особа са 
тешкоћама у менталном развоју 20   30 

Студијски програм – Дефектологија – модули Буџет Самофинансирање 
- Моторичке сметње и поремећаји 10 20 
- Превенција и третман поремећаја 

понашања 10 30 

- Сметње и поремећаји вида 10 20 
- Сметње и поремећаји слуха  10 20 
- Сензомоторичке сметње и поремећаји 10 20 
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УСЛОВИ И МЕРИЛА ЗА РАНГИРАЊЕ И УПИС 
 

Заједнички услови за све студијске програме 
 

Члан 6. 

Кандидати за упис на мастер академске студије студијског програма 
Логопедија, Специјална едукација и рехабилитација особа са тешкоћама у менталном 
развоју  и Дефектологија, а који су завршили основне академске студије обима 240 
ЕСПБ бодова  и интегрисане академске студије обима 300 ЕСПБ бодова на на другим 
факултетима полажу квалификациони испит.  

 Кандидати за упис на мастер академске студије студијског програма 
Логопедија, Специјална едукација и рехабилитација особа са тешкоћама у менталном 
развоју  и Дефектологија (изузев модула Моторичке сметње и поремећаји) који су 
завршили основне академске студије на другим студијским програмима односно 
модулима Факултета за специјалну едукацију и рехабилитацију полажу 
квалификациони испит. 

Кандидати за упис на мастер академске студије студијског програма 
Дефектологија, модул Сензомоторичке сметње и поремећаји, који су завршили 
основне академске студије на студијским програмима Логопедија и Специјална 
едукација и рехабилитација особа са тешкоћама у менталном развоју  Факултета за 
специјалну едукацију и рехабилитацију полажу квалификациони испит. 

 
Члан 7. 

Пријављени кандидати за упис на мастер студије из члана 6. полажу 
квалификациони испит у форми теста знања чији садржај зависи од изабраног 
студијског програма и изабраног модула. 

Максималан број бодова који може да се освоји на тесту знања  износи 100 
бодова. 

 

Посебни услови за упис на мастер студије 

 

Члан 8. 

• Услови за упис на мастер студије студијског програма Дефектологија: 
 

Модул Моторичке сметње и поремећаји 
Не полажу квалификациони испит:  

- кандидати који су завршили основне студије на неком од студијских 
програмима Факултета: Дефектологија (било који модул), Логопедија и 
Специјална едукација и рехабилитација особа са тешкоћама у менталном 
развоју, 

- кандидати који су завршили основне студије на неком од студијских 
програма Факултета, 

- кандидати који су завршили студије на неком од смерова Факултета. 
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Полажу квалификациони испит из уже научне области Соматопедија: 

- кандидати који су завршили студијске програме основних студија других 
факултета. 

 

Модул Превенција и третман поремећаја понашања 
Не полажу квалификациони испит:  

- кандидати који су завршили основне студије студијског програма 
Дефектологија, модул Превенција и третман поремећаја понашања, 

- кандидати који су завршили основне студије студијског програма Превенција 
и  третман поремећаја понашања, 

- кандидати који су завршили студије на Смеру за превенцију и 
ресоцијализацију лица са поремећајима у друштвеном понашању.  

Полажу квалификациони испит из уже научне области Теоријски и методски  
приступи у превенцији и третману поремећаја понашања: 

- кандидати који су основне студије завршили на другим студијским 
програмима, модулима и смеровима Факултета, 

- кандидати који су завршили студијске програме основних студија других 
факултета.  

 
Модул Сметње и поремећаји вида 
Не полажу квалификациони испит:  

- кандидати који су завршили основне студије студијског програма 
Дефектологија, модул  Сметње и поремећаји вида, 

- кандидати који су завршили основне студије студијског програма Специјална 
едукација и рехабилитација особа са оштећењем вида, 

- кандидати који су завршили студије на Смеру за тифлологију 

- кандидати који су завршили основне студије студијског програма 
Дефектологија модул Сензомоторичке сметње и поремећаји.  

Полажу квалификациони испит из уже научне области Тифлологија: 
- кандидати који су основне студије завршили на другим студијским 

програмима, модулима  и смеровима  Факултета, 

- кандидати који су завршили студијске програме основних студија других  

- факултета.  
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Модул Сметње и поремећаји слуха 
Не полажу квалификациони испит:  

- кандидати који су завршили основне студије студијског програма 
Дефектологија, модул Сметње и поремећаји слуха, 

- кандидати који су завршили основне студије студијског програма Специјална 
едукација и рехабилитација глувих и наглувих особа, 

- кандидати који су завршили студије на Смеру за сурдологију, 
- кандидати који су завршили основне студије студијског програма 

Дефектологија модул Сензомоторичке сметње и поремећаји.  
Полажу квалификациони испит из уже научне области Сурдологија: 

- кандидати који су основне студије завршили на другим студијским 
програмима, модулима и смеровима Факултета, 

- кандидати који су завршили студијске програме основних студија других 
факултета.  

 

Модул Сензомоторичке сметње и поремећаји 
Не полажу квалификациони испит:  

- кандидати који су завршили основне студије студијског програма 
Дефектологија, модул Сензомоторичке сметње и поремећаји, 

- кандидати који су завршили основне студије студијског програма Превенција 
и третман понашања, Специјална едукација и рехабилитација особа са 
оштећењем вида, Специјална едукација глувих и наглувих особа и 
Специјална едукација и рехабилитација особа са моторичким поремећајима; 

- кандидати који су завршили студије на Смеру за превенцију и 
ресоцијализацију лица са поремећајима у друштвеном понашању, Смеру за 
соматопедију, Смеру за сурдологију и Смеру за тифлологију. 

Полажу квалификациони испит из ужих научних области Судологија,Тифлологија, 
Соматопедија и Теоријски и методски приступи у превенцији и третману поремећаја 
понашања: 

- кандидати који су основне студије завршили на студијским програмима 
Логопедија и Специјална едукација и рехабилитација особа са тешкоћама у 
менталном развоју и студије на Смеру за логопедију и Смеру за 
олигофренологију Факултета за специјалну едукацију и рехабилитацију; 

- кандидати који су завршили студијске програме основних студија других 
факултета.  
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• Услови за упис на мастер академске студије студијског програма Логопедија 
Не полажу квалификациони испит:  

- кандидати који су завршили основне студије студијског програма 
Логопедија, 

- кандидати који су завршили студије на Смеру за логопедију. 

Полажу квалификациони испит из ужих научних области Поремећаји 
комуникације у логопедији, Поремећаји језика и Поремећаји говора: 

- кандидати који су основне студије завршили на другим студијским 
програмима, модулима и смеровима Факултета, 

- кандидати који су завршили студијске програме основних студија других 
факултета.  

 

• Услови за упис на мастер академске студије студијског програма Специјална 
едукација и рехабилитација особа са тешкоћама у менталном развоју 

Не полажу квалификациони испит:  

- кандидати који су завршили основне студије студијског програма Специјална 
едукација и  

- рехабилитација особа са тешкоћама у менталном развоју, 

- кандидати који су завршили студије на Смер за олигофренологију. 

Полажу квалификациони испит из уже научне области Олигофренологија:  
- кандидати који основне студије завршили на другим студијским програмима, 

модулима и смеровима Факултета, 

- кандидати који су завршили студијске програме основних студија других 
факултета. 

 
Члан 9. 

Посебни услови за упис на мастер студије свих студијских програма Факултета 
детаљније су регулисани Правилником о мастер академским студијама Факултета. 

 
Члан 10. 

Пријемни испит је квалификациони.  
Кандидат који на квалификационом испиту освоји мање од 51 бод губи право на 

рангирање, односно губи право на упис.  
 

Члан 11. 

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

Ако се кандидат за упис на мастер студије пријави на више студијских програма 
односно модула, у складу са чланом 8. полаже квалификациони испит за сваки 
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пријављени студијски програм, односно модул.  Сваки појединачни квалификациони 
испит и даље остаје квалификациони за одређени студијски програм или модул.  

 
Члан 12. 

Поступак уписа спроводи Комисија за упис коју именује декан Факултета. 
Комисија организује, спроводи и контролише полагање квалификационог 

испита, утврђује листу пријављених кандидата и разматра примедбе кандидата на 
евентуалне техничке грешке, утврђује прелиминарну и коначну ранг листу. Комисија 
за упис разматра и одговара на жалбе кандидата на прелиминарну ранг листу. 
Председник Комисије је продекан за наставу Факултета. 

 
Члан 13. 

Кандидати приликом пријаве на конкурс подносе на увид оригинална 
документа, а уз пријавни лист подносе оверене фотокопије следећих докумената:  

- диплому и додатак дипломи, односно уверење о завршеном студијском 
програму првог степена студија;  

- диплому о завршеним основним студијама – за студенте који су завршили 
Факултет у време важења Закона о универзитету ( „Сл. Гласник РС” бр.21/02); 

- доказ о уплати накнаде за трошкове пријаве на Конкурс.  

 
Члан 14. 

Факултет објављује листу пријављених кандидата, по студијским програмима и 
азбучном реду на огласној табли и интернет страници Факултета.  

Члан 15. 

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 (6-10) 
Pm = број месеци студирања  

 
Члан 16. 

Кандидат може поднети жалбу на регуларност поступка утврђеног конкурсом, 
регуларност квалификационог испита или своје место на ранг листи у року од 36 сати 
од објављивања прелиминарне ранг листе на факултету.  

Жалбу подноси Комисији за упис на мастер студије, која доноси решење по 
жалби у року од 24 сата од пријема жалбе.  
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Кандидат има право у другостепеном поступку да уложи жалбу декану 
факултета, у року од 24 часа од истека рока за доношење решења Комисије за упис на 
мастер студије по жалби кандидата.  

Декан факултета доноси коначну одлуку у року од 24 часа од пријема жалбе и 
одлуку доставља кандидату и комисији Факултета. 
 Након одлучивања о жалби Факултет утврђује и објављује коначну ранг листу 
свих кандидата са укупним бројем бодова стеченим по свим критеријумима за сваки 
студијски програм и доставља Универзитету. 

Коначна ранг листа је основ за упис кандидата.  
Коначне ранг листе се објављују на интернет страници Универзитета.  

 
Члан 17. 

Кандидат који испуњава услове да буде уписан на више модула у оквиру 
уписних квота тих модула, може бити рангиран само на једном модулу за који се 
определи на прозивању на дан уписа.  

 
Члан 18. 

Три коначнe ранг листе се формирају за три студијска програма на мастер 
академским студијама. 

Упис на студијски програм Дефектологија врши се прозивањем студената са 
ранг листе од броја 1 па надаље, уз опредељење за модул, у оквиру одобрених места по 
Конкурсу.  

Присуство на прозивању  мора  бити лично.  
Од кандидата се очекује обавезно присуство на дан уписа.  
У случају изузетне спречености, 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 

и не докаже изузетну спреченост, губи право на упис и уместо њега ће се уписати 
следећи кандидат према утврђеном редоследу. 

Кандидати који због непоштовања претходно наведеног изгубе могућност уписа 
имају могућност да накнадно буду уписани на модул где су остала упражњена места, 
уколико имају директну проходност. 

 
Члан 19. 

Кандидати који су стекли право на упис подносе: 
- оригинал дипломе или уверење, 

- извод из матичне књиге рођених, 
- два обрасца ШВ-20, 

- индекс,  

- две фотографије формата 4,5х3,5 сm, 




