УПИС 2022
Други уписни рок

ВАЖНИ ДАТУМИ

Датум

ПРИЈАВА НА
КОНКУРС

ПОЛАГАЊЕ
ПРИЈЕМНОГ
ИСПИТА

Време

Пријем докумената

1.9.2022.

од 10.00 до 14.00

Пријем докумената

2.9.2022.

од 10.00 до 14.00

2.9.2022.

до 20.00

5.9.2022.

10.00

6.9.2022.

10.00

Објављивање списка и
распоред полагања
пријемног испита
Тест знања / писмени
испит
Тест опште
информисаности
Прелиминарна
ранг-листа
Жалбе на
прелиминарне ранглисте

Напомена
Кандидати се пријављују на шалтерима студентске службе у приземљу и
приликом пријављивања доносе на увид оригинална документа, а
предају неоверене фотокопије докумената, које се не враћају
кандидатима.
Списак са бројем бодова из средње школе (максимум 40 бодова) и
израженим редоследом жеља, као и распоред полагања пријемног испита
биће објављен на огласној табли и интернет страници Факултета.
Време полагања пријемног испита је 10.00. На испиту кандидати морају
имати листић са пријавним бројем који су добили приликом
пријављивања на конкурс, плаву хемијску оловку (не смеју се користити
графитне оловке, фломастери и др.) и личну карту или пасош.

Прелиминарна ранг-листа биће објављена на огласној табли и интернет
страници Факултета.
Жалбе на прелиминарне ранг-листе могу се поднети у архиви Факултета
и на портирници Факултета у року од 36 сати од објављивања а најкасније
до 9.9.2022.
у 08.00
до 9.9.2022. у 08.00.
УТВРЂИВАЊЕ
Комисија за упис ће донети решење по жалбама најкасније до 10.9.2022. у
Решење по жалбама
10.9.2022.
до 08.00
08.00.
КОНАЧНЕ
Жалбе на решење Комисије подносе се декану најкасније до 11.9.2022. у
РАНГ-ЛИСТЕ Жалбе декану
до 11.9.2022. до 08.00
08.00, у архиви Факултета и на портирници Факултета.
Решење декана
12.9.2022.
до 08.00
Декан доноси решење по жалби у року од 24 часа од пријема жалбе.
Коначна ранг-листа са укупним резултатом сваког кандидата (збир бодова
за успех у школи и бодова са пријемног испита, максимум 100 бодова)
Коначна ранг-листа
12.9.2022.
до 12.00
биће објављена на огласној табли и интернет страници Факултета.
Упис на прву годину студија биће обављен на шалтерима Одсека за
студентска питања у приземљу Факултета. Кандидати не морају лично да
дођу на упис. Ако се кандидат који је стекао право на упис не упише
УПИС НА
до краја термина за упис, односно 13.9.2022. у 14.00, Факултет ће
Упис
13.9.2022.
од 10.00 до 14.00
ФАКУЛТЕТ
сматрати да је одустао од уписа. Ако кандидат који je стекao право на
упис одустанe од уписа, на њeгово место моћи ће да се упишу кандидати
„испод црте” искључиво по редоследу на ранг листи.
* Детаљне информације о спровођењу пријемног испита и уписа на Филозофски факултет академске 2022/2023. године налазе се на интернет страници
Факултета на адреси: https://www.f.bg.ac.rs/files/OAS_septembarski_rok_22_23.pdf
7.9.2022.

до 12.00

