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ФАКУЛТЕТ ЗА СПЕЦИЈАЛНУ ЕДУКАЦИЈУ И РЕХАБИЛИТАЦИЈУ 
 
 Високог Стевана бр. 2  

Телефон: 2183-056; 2183-052  

Факс: 2183-081  

E-mail: studentskasluzba@fasper.bg.ac.rs  

Интернет адреса: www.fasper.bg.ac.rs 
 

КОНКУРС ЗА УПИС СТУДЕНАТА НА ОСНОВНЕ АКАДЕМСКЕ  СТУДИЈЕ  

ЗА ШКОЛСКУ 2018/2019. ГОДИНУ 

 

СТУДИЈСКИ ПРОГРАМИ ЗА КОЈЕ СЕ КОНКУРС РАСПИСУЈЕ 

 

Дефектологија (240 ЕСПБ)         

Логопедија (240 ЕСПБ)                                                                                                      

Специјална едукација и рехабилитација особа са тешкоћама у менталном развоју (240 ЕСПБ) 

  

БРОЈ СТУДЕНАТА ЗА КОЈЕ СЕ КОНКУРС РАСПИСУЈЕ  

                                                                                                                    Буџет                Самофинан. 

Дефектологија        100             60 

Модул:  

- Сметње и поремећаји вида       20         10 

- Сметње и поремећаји слуха                                                                     20                          10 

- Моторичке сметње и поремећаји                                                          20                          10 

- Сензомоторичке сметње и поремећаји                                                20                          10  

- Превенција и третман поремећаја понашања                                   20                          20 

 Логопедија                                                                                                  40                          20 

Специјална едукација и рехабилитација особа са тешкоћама у  

менталном развоју                 40          20 

 

УСЛОВИ ЗА УПИС 

У прву годину основних академских студија студијских програма Факултета за специјалну 

едукaцију и рехабилитацију може да се упише лице које има средње образовање у 

четворогодишњем трајању. 

 

ПРИЈЕМНИ ИСПИТ  

Кандидати који конкуришу за упис у прву годину основних академских студија полажу пријемни 

испит којим се тестира знање из биологије, психологије и социологије.  

 

Редослед кандидата за упис у прву годину утврђује се на основу општег успеха постигнутог у 

средњем образовању и резултата постигнутих на пријемном испиту. Пријемни испит се 

полаже у форми теста знања из предмета: биологија, психологија и социологија.  

Кандидат за упис на студијски програм може освојити укупно највише 100 бодова и то по 

основу општег успеха у средњој школи и по основу резултата постигнутог на пријемном 

испиту. 

Под општим успехом у средњој школи подразумева се збир просечних оцена у сваком разреду 

средње школе помножен са 2. По овом основу кандидат може стећи најмање 16, а највише 40 

бодова. Општи успех у средњој школи рачуна се заокруживањем на две децимале.  
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На пријемном испиту кандидат може стећи максимално 60 бодова, и то 20 бодова из биологије, 

20 из психологије и 20 из социологије.  

Ученицима трећег и четвртог разреда средње школе који су освојили једну од прве три награде 

на републичком такмичењу које организује Министарство просвете, науке и технолошког 

развоја или на међународном такмичењу из предмета који се полаже на пријемном испиту 

признаје се максималан број бодова из тог предмета на пријемном  испиту. 

Рангирање кандидата се врши посебно за сваки студијски програм.  

Кандидат може бити рангиран само на једној ранг листи. 

 

ШКОЛАРИНЕ 

ШКОЛАРИНА за држављане Републике Србије износи 84.000,00 динара.  

ШКОЛАРИНА  за кандидате стране држављане износи 1.680,00 €  

 

КОНКУРСНИ РОКОВИ 

 

Први уписни рок: 

 

- пријављивање кандидата 20., 21. и  22. јуна  2018. године  од 9:00 до 15:00 часова;  

- објављивање Листе пријављених кандидата најкасније 25. јуна 2018. године до 11:00 часова; 

на огласној табли и интернет страници Факултета; 

- примедбе кандидата у случају техничких грешака унетих података до 26. јуна 2018. године до 

11:00 часова; по истеку тог рока Листа пријављених кандидата се сматра коначном. 

- полагање пријемног испита 27. јуна  2018. године од 10:00 часова према распореду по салама  

који ће бити објављен на сајту Факултета; 

- објављивање прелиминарне ранг листе на сајту и огласној табли Факултета најкасније до 29. 

јуна 2018. године до 10:00 часoва; 

- жалбе на прелиминарну ранг листу подносе се у року од 36 сати од објављивања листе на email: 

pdnastava@fasper.bg.ac.rs  најкасније до 30. јуна 2018. године до 22:00 часа;  

- Комисијa за упис доноси решење по жалби у року од 24 сата од пријема жалбе, најкасније до 1. 

јула до 22 часа;  

- жалбе на решење Комисије подносе се декану најкасније до 2. јула 2018. до 22:00 часа;   

- декан доноси решење по жалби у року од 24 сата од пријема жалбе – најкасније 3. јула 2018. до 

22:00 часа;  

- објављивање коначних ранг листе по студијским програмима најкасније до 4. јула 2018. до 

11:00 часова;  

- упис кандидата: 

  - 5. јула 2018. године од  10:00 до 14:00 часова, Студијски програм Логопедија и Студијски 

програм Специјална едукација и рехабилитација особа са тешкоћама у менталном развоју 

- 6 и 9. јула  2018. године у  10:00 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 је обавезно. 

Кандидат који је стекао право уписа по основу коначне ранг листе, а не упише се у за то 

предвиђеним роковима, губи право на упис. 
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