
за упис у прву годину студија школске 2021/2022. године
Учитељског факултета у Београду

ПРИЈАВА ЗА ПРИПРЕМНУ НАСТАВУ

Припремна настава се може пратити у виду класичне или online наставе

                                                  класична настава                            online настава   

Пријављујем се за припремну наставу Музичке склоности и способности

У зависности од начина на који желите да пратите припремну наставу обележите празно поље са Х

Име и презиме

Назив средње школе и место

             Мобилни телефон 

        Потпис 

__________________________ 2021. године

Пријаву је могуће предати на шалтеру студентске службе или мејлом на адресу pripremna.nastava@uf.edu.rs

Уз пријаву обавезно је доставити и доказ о уплати за припремну наставу

              E-mail адреса



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 Учитељски 
факултет 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 на пријемном испиту за упис на факултет и да 
добијене податке неће учинити доступним неовлашћеним лицима.

У Београду, _________ 2020. године
       Потпис кандидата

                                         
                                                                                               _______________________
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