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 МАСТЕР АКАДЕМСКЕ СТУДИЈЕ ЗА ШКОЛСКУ 2017/18 ГОДИНУ
Факултет за спорт и физичко васпитање Универзитета у Приштини са привременим
седиштем у Лепосавићу уписује 50 студената на мастер академске студије, студијски
програм физичко васпитање и спорт, ради стицања академског назива: мастер професор
физичког васпитања и спорта и 25 студената на мастер академске студије, студијски
програм физичко васпитање, рекреација и здравље, ради стицања академског назива: мастер
професор физичког васпитања и кинезитерапије.
Студијски програм

Број студената

Статус

Физичко васпитање и спорт

45

Буџетско финансирање

5

Самофинансирање

5

Буџетско финансирање

20

Самофинансирање

Физичко васпитање,
рекреација и здравље

Мастер академске студије може уписати:
1. Лице које је завршило основне академске студије и остварило најмање 240 ЕСПБ бодова
на Факултету за спорт и физичко васпитање Универзитета у Приштини, односно на другом
сродном факултету;
2. Лице које је завршило основне студије на Факултету за спорт и физичко васпитање
Универзитета у Приштини, односно на другом сродном факултету, према прописима који
су важили до ступања на снагу Закона о високом образовању Републике Србије.
Сви кандидати полажу пријемни класификациони испит на бази теста из опште
методологије. Редослед кандидата за упис на мастер академске студије утврђује се на
основу просечне оцене остварене на претходном нивоу студија и резултата пријемног
испита.

Кандидати се на конкурс могу пријавити у периоду од 02.10. до 13.10.2017. године.
Полагање пријемног испита обавиће се 16.10.2017. године (понедељак), са почетком у 11
часова за студијски програм физичко васпитање и спорт, односно у 12 часова за студијски
програм физичко васпитање, рекреација и здравље, у просторијама привременог седишта
Факултета.
Кандидати приликом пријаве подносе: извод из матичне књиге рођених, уверење о
држављанству, оверену фотокопију дипломе о претходно завршеном нивоу студија (или
уверења о дипломирању) и доказ о уплати трошкова за полагање пријемног испита, у износу
од 5.000,00 динара, (по студијском програму) на жиро рачун Факултета: 840-1235666-82.
Образац пријаве кандидати могу преузети у просторијама Факултета.
Школарина за самофинансирајуће студенте износи: 60.000,00 динара.
За ближе информације заинтересовани кандидати могу се јавити Служби за опште и правне
послове Факултета, на телефон: 028/83-771;

