ОБАВЕШТЕЊЕ
УПИС СТУДЕНАТА МАСТЕР АКАДЕМСКИХ СТУДИЈА
Школске 2021/2022. године
Потребна документа:
1.
2.
3.
4.
5.

Индекс
Две фотографије 3,5 х 4,5 cm
Два ШВ-20 обрасца
Извод из матичне књиге рођених
Доказ о уплати школарине - за самофинансирајуће студенте (уплату извршити на жиро рачун
број 840-1906666-26 модел 97 позив на број 89992022).
Школарина се може уплатити:
5.1. у целости приликом уписа и одобрава се попуст од 10% (122.040,00)
5.2. у две рате и одобрава се попуст од 5% (128.820,00)
- прва рата приликом уписа у износу од 64.410,00
- друга рата 17. 02. 2023. године у износу од 64.410,00
5.3. у четири рате и то:
- прва рата приликом уписа у износу од 49.600,00
- друга рата, до 09. 12. 2022. године у износу од 32.000,00
- трећа рата, до 17. 02. 2023. године у износу од 30.000,00
- четрврта рата, до 14. 04. 2023. године у износу од 24.000,00
6. Накнада за трошкове уписа у износу од 6 .500,00 динара, уплаћује се на жиро рачун број
840-1906666-26 модел 97 позив на број 19982022)
7. Доказ о уплати накнаде за Центар за развој каријере у износу од 100,00 динара на текући рачун
Учитељског факултета 840-1906666-26 модел 97, позив на број 621002022, сврха уплате за
Универзитет, плаћају сви студенти
Упис примљених кандидата обавиће се 13.10 2022. године у времену од 10.00 до 14.00 часова и
14. 10. 2022. године у времену од 10.00 до 14.00 часова.
Студенти могу подићи своје шифре за приступ апликациј Е- студент 18. 10. 2022. године у
времену од 14.00 до 16.00 часова.
Бирање изборних предмета обавиће се електронски дана 20. 10. 2022. године.
Сви студенти су у обавези да 22. 10. 2022. године на сајту Факултета провере да ли се налазе на
листама за изабране предмете. Уколико нису на листи изабраних предмета, могу да се пријаве на
преостале изборне предмете дана 24. 10. 2022. године у времену од 10.00 до 12.00 часова.
Реализоваће се настава из оних изборних предмета за које се пријави најмање 15 студента по
смеру. Уколико се број студента на једном предмету попуни, студенти више неће моћи да их бирају и
програм ће их упутити да бирају други предмет.

Пријем уписаних кандидата обавиће се:
за мастер мастер учитеље: 18. 10. 2022. године у 16.45 часова;
за мастер васпитаче: 18. 10. 2021. године у 17.45 часова.

