
 

 
 

 

П Р И Ј А В А 

 
НА КОНКУРС ЗА АКАДЕМСКУ 2020/21. ГОДИНУ НА 

МАСТЕР АКАДЕМСКЕ СТУДИЈЕ 

 
 

Молимо Вас да пријаву попуните читко, штампаним словима. 

 

1. БИОГРАФСКИ ПОДАЦИ 

Име и презиме  ________________________________________________________  

Датум и место рођења  __________________________________________________  

ЈМБГ ________________________________________________________________ 

Држављанство _________________; национална припадност _________________ 

Адреса становања ______________________________________________________  

Број телефона _________________________________________________________  

Број мобилног телефона ________________________________________________  

E-mail адреса __________________________________________________________  

Установа где је запослен/а  ______________________________________________  

Звање – радно место  ___________________________________________________  

Студијски програм: 1. мастер учитељ 

                                   2. мастер васпитач 

_____________________________________ 

* заокружити жељени студијски програм 



 

2. СТРУЧНА БИОГРАФИЈА 

 

♦ Основне студије 

Назив установе  ________________________________________________________  

Тема и оцена дипломског рада  ___________________________________________  

Место и датум дипломирања  ____________________________________________  

Просечна оцена на основном студију  _____________________________________  

Број година студирања _________________________________________________ 

 

3. ОСТАЛО (објављени радови, учешће на стручним и научним скуповима, 

студијски боравци итд.). 

1.  ___________________________________________________________________  

2.  ___________________________________________________________________  

3.  ___________________________________________________________________  

4.  ___________________________________________________________________  

 

                                                                                              Потпис кандидата 

                                                                                            _______________________ 



ништа од наведеног

помоћ у обављању основних радњи на факулету (кретање, исхрана и сл.)

архитектонска доступност за особе које се отежано крећу и кориснике колица 
       (прилагођене просторије, платформе и лифтови)

архитектонска доступност за слепе и слабовиде особе (тактилна сигнализација)

скенирање или прилагођавање литературе у доступном формату (увећана штампа, 
       елекгронски, аудио и Брајево писмо)

употреба других асистивних технологија

ангажовање тумача знаковног језика

превоз до високошколске установе доступан особама са тешкоћама у кретању

постојање индуктивних петљи у високошколској установи

помоћ у вербалном обраћању

помоћ у упознавању начина функционисања високошколске установе

прилагођавање распореда и времена трајања академских активности

помоћ у савладавању академских обавеза (учење, писање семинарских радова и сл.)

није се изјаснио

нема

мањинска група - Роми

студент са посебним потребама

завршена средња школа у  иностранству

странац

пројекат „Свет у Србији”

пројекат „Србије за Србе из региона"

ПОСЕБНА ПОТРЕБА ЗА ПОДРШКОМ

ПОСЕБАН УСЛОВ УПИСА

ИЗЈАВА

Изјављујем да сам добровољно дао личне податке и податке о успеху у 
претходном школовању и овлашћујем Учитељски факултет и Универзитет у Београду 
да могу обрађивати ове податке у циљу формирања ранг листе за упис на мастер 
академске студије Учитељског факултета Универзитета у Београду и јавно објавити 
коначну ранг листу. 

Учитељски факултет и Универзитет у Београду се обавезују да ће ове податке 
користити само у сврху рангирања за упис на мастер академске студије факултета и 
да добијене податке неће учинити доступним неовлашћеним лицима.

У Београду, _________ 2020. године
       Потпис кандидата

                                         
                                                                                               _______________________
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