ФАКУЛТЕТ ЗА СПОРТ И ФИЗИЧКО ВАСПИТАЊЕ
УНИВЕРЗИТЕТА У ПРИШТИНИ СА ПРИВРЕМЕНИМ СЕДИШТЕМ У
ЛЕПОСАВИЋУ
На основу члана 82. став 1. и члана 83. Закона о високом образовању („Сл. гласник РС“,
број: 76/05, 100/07, 97/08, 44/10, 93/12, 89/13, 99/14, 45/15, 68/15 и 87/16)
расписује
КОНКУРС
ЗА УПИС НА ОСНОВНЕ АКАДЕМСКЕ СТУДИЈЕ ФИЗИЧКОГ ВАСПИТАЊА
И СПОРТА, ЗА ШКОЛСКУ 2017/18 ГОДИНУ (други конкурсни рок)
Факултет за спорт и физичко васпитање Универзитета у Приштини са привременим
седиштем у Лепосавићу уписује 70 студената у прву годину основних академских
студија, за школску 2017/18 годину, ради стицања академског назива и то:
дипломирани професор физичког васпитања и спорта.
Студијски програм

Број студената

Статус

Физичко васпитање и спорт

70

Буџетско финансирање

/

Самофинансирање

УСЛОВИ УПИСА
Право уписа на Факултет за спорт и физичко васпитање Универзитета у Приштини са
привременим седиштем у Лепосавићу, под једнаким условима, имају сви кандидати,
који су завршили средњу школу у четворогодишњем трајању, поседују потребне
психофизичке способности и потенцијале, а нису старији од 28 година.
ИЗБОР КАНДИДАТА
Избор кандидата обавља се на основу постигнутог успеха у средњој школи и
резулатата пријемног испита.
Пријемни испит обухвата:
1. ПРОЦЕНУ СПОСОБНОСТИ КАНДИДАТА ЗА СТУДИЈЕ – здравствено стање;
Оцена: СПОСОБАН – НЕСПОСОБАН
Кандидат за упис на Факултет мора бити здрав, што се утврђује на основу прегледа и
аналазе раније попуњеног и овереног здравственог уверења, а према потреби и
допунског специјалистичког прегледа.
Здравствено уверење попуниће лекар медицине рада или специјалиста спортске
медицине, у месту становања, где ће кандидат обавити потребне прегледе и добити
уверење о здравственом стању.
Попуњено здравствено уверење, са свим лабораторијским налазима (комплетна крвна
слика, ниво глукозе у крви, урина, електрокардиограм и окулистички налаз висуса),
кандидат је дужан предати приликом предаје докумената за пријемни испит. На основу
налаза и података, процењује се способност кандидата за студије на Факултету, оценама
СПОСОБАН/НЕСПОСОБАН. Кандидати који болују од неке хроничне болести

обавезни су да донесу налаз о стању болести, одговорајућег специјалисте. Ниједан
приложени налаз не сме бити старији од месец дана. Кандидати који не задовоље на било
ком делу процене ове способности, не могу приступити полагању пријемног испита.
2. ВРЕДНОВАЊЕ УСПЕХА У СРЕДЊЕМ ОБРАЗОВАЊУ
обавља се према општем успеху кандидата у средњем образовању у сва четири разреда:
ОЦЕНА
Одличан
Врло добар
Добар
Довољан

МАКСИМАЛНИ БРОЈ БОДОВА
40
32
24
16
Максимални број бодова: 40;

3. ПРОВЕРА МОТОРИЧКИХ СПОСОБНОСТИ
Способности и потенцијали проверавају се полигоном који садржи задатке
координације прецизности, брзине, равнотеже и снаге. На провери моторичких
способности и потенцијала кандидат може остварити највише 20 бодова.
4. ПРОВЕРА СЛУХА И РИТМА
На овом делу пријемног испита кандидат може остварити највише 10 бодова.
5. ПРОВЕРА ОПШТЕ ИНФОРМИСАНОСТИ
На овом делу пријемног испита кандидат може остварити највише 10 бодова.
6. СПОРТСКИ СТАТУС
За који кандидат може добити највише 20 бодова:
Утврђени статус (категорија) спортисте, као основа за доделу бодова, признаје се
спортистима који су одговарајућу категорију стекли у претходних 5 (пет) година, а
најкасније до последњег дана пријаве кандидата и предаје докумената.
I категорија – освајач медаље на ОИ, Универзијади, светским и европским првенствима20 бодова,
II категорија – освајач медаље на балканским првенствима – 15 бодова,
III категорија – спортиста савезног ранга (освајач медаље) – 10 бодова и
IV категорија – спортиста регионалног и општинског ранга (освајач медаље) - 5 бодова;
КАНДИДАТ НА ПРИЈЕМНОМ ИСПИТУ МОЖЕ ОСТВАРИТИ НАЈВИШЕ 100
БОДОВА.
ПРЕДАЈА ДОКУМЕНАТА
Пријаве кандидата на конкурс за други конкурсни рок, школске 2017/18 године предају
се на адресу: Факултет за спорт и физичко васпитање Универзитета у Приштини са
привременим седиштем у Лепосавићу, Доситеја Обрадовића б.б. – Служба за наставу и
студентска питања.
Кандидат је дужан приложити: пријаву на конкурс (образац пријаве добија у Служби за
наставу и студентска питања Факултета), сведочанства сва четири разреда завршене
средње школе, диплому о положеном завршном, односно матурском испиту, извод из
матичне књиге рођених, уверење о држављанству, лекарско уверење и доказ о уплати

трошкова пријемног испита, у износу од 5.000,00 динара, на ж.р. Факултета 8401235666-82 (без модела и позива на број).
Кандидати са статусом спортисте дужни су да приложе одговарајућу документацију о
категоризацији (потврду или службени билтен надлежног спортског савеза).
Други конкурсни рок траје од 01.09. од 16.09.2017. године. Пријављивање
кандидата: од 01.09. до 05.09.2017. године. Пријемни испит полагаће се 07.09.2017.
године са почетком у 11 часова. Упис кандидата мора бити завршен до 16.09.2017.
године.
Кандидати који стекну право на упис подносе:
- сведочанства и диплому - оригинале;
- извод из матичне књиге рођених;
- уверење о држављанству;
- два обрасца ШВ – 20;
- индекс,
- две фотографије формата 4,5 x 3,5 cm и једну формата 2,5x 2 cm.
Напомена: Сви услови конкурисања кандидата за упис, упис кандидата, упис страних
кандидата, конкурсни рокови, процедуре формирања ранг листа и поступак по
приговорима биће усклађени са Општим и осталим одредбама Заједничког конкурса.
Сва обавештења у вези пријемног испита могу се наћи на званичној интерент страници
Факултета.
Упутство за полагање практичног дела пријемног испита:
Практични део пријемног испита кандидати полажу у спортској опреми (шортс или
тренерка и мајица без амблема или натписа) и чистим патикама. Провери моторичких
способности приступа се у групама од по 20 (двадесет) кандидата. Начин провере
моторичких способности: ПОЛИГОН;
За ближе информације заинтересовани кандидати могу се јавити Служби за опште и
правне послове Факултета, на телефон: 028/83-771; или Служби за наставу и студентска
питања, на телефон: 028/83-701;

