Наставно-Научно веће Факултета је на седници одржаној 25.10.2016. године усвојило на
основу члана 67 Статута Универзитета и чл. 48. Статута Факултета
ИЗМЕНЕ И ДОПУНЕ ПРАВИЛНИКА О МАСТЕР АКАДЕМСКИМ СТУДИЈАМА
Члан 1.
У Правилнику о мастер академским студијама бр. 154/2 од 6.05.2015 члану 5.
став 3. се додаје текст и гласи:
” Конкурс за упис садржи називе студијских програма, број студената који се
прима за сваки студијски програм, мерила за утврђивање редоследа пријављених
кандидата и утврђивања коначне ранг листе, рокове за подношење приговора на редослед
кандидата, висину школарине за самофинансирајуће студенте и друге податке, у складу са
Статутом Универзитета, Статутом Факултета, овим Правилником и Правилником
о условима уписа и мерилима за рангирање кандидата за упис на мастер академске
студије.”
Члан 2.
У члану 6. мења се 4. став и гласи:
Лице која има завршене струковне студије или основне академске студије обима
180 ЕСПБ бодова нема право уписа на мастер академске студије на Факултету.
Члан 3.
У члану 7. мења се 2 став и гласи:
Приликом пријаве на конкурс, кандидат се опредељује за студијски програм,
односно модул, а коначан избор модула у оквиру Студијског програма Дефектологија
врши се на дан уписа приликом прозивања кандидата.
Члан 4.
У члану 27. мења се став 2 и гласи:
Факултет организује 6 (шест) испитних рокова у току школске године у складу
са Законом о високом образовању, Статутом Универзитета у Београду и Статутом
Факултета.
Члан 5.
У члану 31. ставови 2, 3, и 4. мењају се и гласе:
Студент треба да одбрани мастер рад најкасније до 30. септембра текуће
школске године.
Студент који не одбрани мастер рад до 30. септембра текуће школске године
поново уписује годину мастер академских студија.

При упису друге школске године мастер академских студија, студент уписује
предмете које није положио у претходној школској години, студијски истраживачки рад
и мастер рад.
Члан 6.
Ове измене и допуне Правилника о мастер студијама ступају на снагу наредног
дана од данау усвајања

