КОНКУРС
ЗА УПИС СТУДЕНАТА НА СПЕЦИЈАЛИСТИЧКЕ АКАДЕМСКЕ СТУДИЈЕ
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СТУДИЈСКИ ПРОГРАМИ ЗА КОЈЕ СЕ КОНКУРС РАСПИСУЈЕ:

ТРГОВИНА ДРВЕТОМ И ПРОИЗВОДИМА ОД ДРВЕТА
Студијски програм реализује Шумарски факултет Универзитета у Београду у
сарадњи са Dipartimento Territorio e Sistemi Agro-Forestali,Università di Padova
БРОЈ СТУДЕНАТА: 10 (самофинансирање)
Студијски програм специјалистичких академских студија садрже обавезне и
изборне предмете у укупном обиму од најмање 60 ЕСПБ бодова.
УСЛОВИ ЗА УПИС
- У прву годину специјалистичких академских студија могу се уписати кандидати
који имају завршене основне академске студије и мастер академске студије или
интегрисане академске студије, у обиму од најмање 300 ЕСП бодова;
ВИСИНА ШКОЛАРИНЕ за наше држављане 3.000 eura /плаћање у 10 једнаких
месечних рата/
ВИСИНА ШКОЛАРИНЕ за стране држављане: 3.000 eura /плаћање у 10 једнаких
месечних рата/
Први уписни рок
Кандидати подносе пријаве на конкурс преко студентских служби факултета.
Важна напомена: Изузетно, за школску 2018/2019 годину, за упис на студијске програме
другог и трећег степена, могу конкурисати кандидати који су претходни степен наставе на
нашем или другом универзитету завршили до датума предаје докумената у оквиру уписног
рока уз обавезно уверење о завршетку студијског програма.
Пријављивање кандидата - од 17. септембра до 05. октобра 2018. године
- прелиминарне ранг листе објављују се - 09. октобра 2018. год. у 12 часова
- жалбе кандидата 10. октобра 2018. год. у 9:00 часова
- коначне ранг листе се објављују се -10. октобра 2018. год. до 15:00
- упис кандидата најкасније 11.октобра 2018. године
- 16. октобра 2018. објављују се слободна места за други уписни рок

Други уписни рок
Уколико на неком од студијских програма буде слободних, непопуњених места, на
предлог факултета Сенат ће одобрити други уписни рок за упис на овај ниво студија, који
треба да буде завршен до 23.октобра 2018. године.
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