
КОНКУРСНИ РОКОВИ ЗА УПИС НА МАСТЕР АКАДЕМСКЕ СТДИЈЕ 

 
Први уписни рок 

 

• Пријављивање кандидата на студијске програме: од 8. септембра до 4. октобра 

2021. године од 10.00 до 14.00 часова;  

• Објављивање листе пријављених кандидата: 4. октобар 2021. године у 15.30 часова; 

• Примедбе кандидата у случају техничких грешака у листама пријављених 

кандидата (у року од 24 сата): до 5. октобра 2021. године у 15.30 часова на e-адресу 

studentskasluzba@fasper.bg.ac.rs; 

• Полагање квалификационог испита: 6. октобар 2021. године у 11.00 часова; 

• Објављивање прелиминарне ранг листе за сваки студијски програм: 6. октобар 

2021. године до 18.00 часoва на огласној табли и интернет страници Факултета;  

• Жалбе кандидата Комисији за упис (у року од 36 сати од објављивања 

прелиминарне ранг листе): до 8. октобра 2021. године у 9.00 часова на e-адресу 

pdnastava@fasper.bg.ac.rs;  

• Решење по жалби (у року од 24 сата од пријема жалбе): до 9. октобра 2021. године у 

9.00 часова;  

• Жалбе декану Факултета на решење Комисије за упис (у року од 24 часа од истека 

рока за доношење решења Комисије): до 10. октобра 2021. године у 9.00 часова на 

e-адресу dekan@fasper.bg.ac.rs;   

• Коначна одлука декана (у року од 24 часа од пријема жалбе): до 11. октобра 2021. 

године у 9.00 часова;  

• Објављивање коначне ранг листе за сваки студијски програм: 11. октобра 2021. 

године у 11.00 часова на огласној табли и интернет страници Факултета;  

• Прозивање кандидата за упис на студијски програм Дефектологија: 12. октобра 

2021. године у 10.00 часова; приликом прозивања кандидат бира модул; 

• Упис на студијски програм Дефектологија 12. октобра 2021. године од 13.00 до 

16.00 часова и 13. октобра 2021. године од 10.00 до 15.00 часовa;  

• Упис на студијски програм Логопедија и студијски програм Специјална едукација и 

рехабилитација особа са тешкоћама у менталном развоју 14. октобра 2021. године 

од 10.00 до 15.00 часова. 

 

 

Други уписни рок 

 

Уколико на неком од студијских програма буде слободних, непопуњених места, 

Факултет ће организовати други уписни рок од 19. до 30. октобра 2021. године.  

Информације о другом уписном року биће благовремено објављене на интернет 

страници Факултета. 
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