ТЕРМИНСКИ ПЛАН ЗА СЕПТЕМБАР

2018/2019. ГОДИНA

Термин
Од 26.08.-03. 09.
Од 10-12 сати
Од 2.-3. септембра
Од 10-12 сати
Од 2.-3. септембра
Од 10-12 сати
Субота 31. август
до 10 сати
Субота 31.август
од 10-12 сати

Предаја молби за статус мировања и наставак студија за Комисију за студентска питања – ДРУГИ УПИСНИ РОК
Предаја пријава за прелаз са других факултета – ДРУГИ УПИСНИ РОК
Пријем пријава за упис у прву годину основних академских – ДРУГИ УПИСНИ РОК
Рок за наставнике за истицање резултата из СЕПТЕМБРА на е-сервис-у
Подношење захтева за поништавање испита положених у СЕПТЕМБРУ у Студентској служби

Понедељак 2. сепембар
од 12-14 сати

Лични приговор студената у Студентској служби и предметном наставнику у кабинету на евентуално непрокњижену оцену из
СЕПТЕМБРСКОГ РОКА
Обавезно присуство предметних наставника/ сарадника у кабинетима у наведеном термину.

ПЕТРАК 13. сепембар

Достављање курикулума за јесењи семетар за школску 2019/20. годину руководиоцима Студијских целина, и Шефовима Депертамана

3. и 4. септембар
од 14-18 сати

Подношење захтева за издавање дипломе и додатка дипломи за ОАС
Издавање уверења о положеним испитима студентима ОАС (који су положили све испите закључно са СЕПТЕМБРОМ)

Среда 4. септембар

Пријемни ОАС и ИАС други уписни рок

ПОНЕДЕЉАК 16. септембар

Објављивање курикулума за јесењи семетар за школску 2019/20. годину на сајту Факултета и достављање плана ангажовања
наставника и сарадника за школску 2019/20. годину Продекану за наставу и студенсткој служби

Уторак 10.септембар
до 10 сати

Рок за наставнике за истицање резултата из ОКТОБРА 1 на e-сервис-у

Уторак 10.септембар
од 12-14 сати

Лични приговор студената у Студентској служби и предметном наставнику у кабинету на евентуално непрокњижену оцену из
ОКТОБРА 1
Обавезно присуство предметних наставника/ сарадника у кабинетима у наведеном термину.

11 и 12. септембар
од 13 - 16 сати

Подношење захтева за издавање дипломе и додатка дипломи за ОАС
Издавање уверења о положеним испитима студентима ОАС (који су положили све испите закључно са ОКТОБРОМ 1)

Четвртак 12. септембар
10-12 сати

Упис 1. година – други уписни рок

Петак 13. септембар
до 10 сати

Рок за наставнике за истицање резултата из ОКТОБРА 2 на e-сервис-у

Петак 13. септембар
од 12-14 сати

Лични приговор студената у Студентској служби и предметном наставнику у кабинету на евентуално непрокњижену оцену из
ОКТОБРА 2
Обавезно присуство предметних наставника/ сарадника у кабинетима у наведеном термину.

Петак 13. септембар
од 14-16 сати
14. септембар
од 10-11 сати

Подношење захтева за издавање дипломе и додатка дипломи за ОАС(који су положили све испите закључно са ОКТОБРОМ 2)
Издавање уверења о положеним испитима студентима ОАС (који су положили све испите закључно са ОКТОБРОМ 2)
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Субота 14. септембар
до 20 сати
16. и 17. септембара
до 18 сати
Уторак 17. септембар
до 20 сати
Среда 18. септембар
до 20 сати
Четвртак 19. септембар
до 20 сати

Истицање ПРЕЛИМИНАРНЕ РАНГ ЛИСТЕ буџетских и самофинансирајућих студената 1. и 2. године основних, 1.,2. и 3. године
интегрисаних и 1. године мастер студија, који су остварили услов за упис у наредну годину шк.2019/20. године у статусу буџетског
студента
Пријем пријава за упис у прву годину мастер академских студија А, ИУ, УА
Истицање листе пријављених кандидата за упис на мастер академске студије
Подношење примедби Комисији за упис на евентуалне техничке грешке у листи пријављених кандидата
Пријемни испит за мастер студије

Среда 18. септембар
од 10 -12 сати

Лични приговор студената основних и мастер студија у Студентској служби на прелиминарне ранг листе
За упис у статусу буџета у шк. 2019/20.

Среда 18. септембар
до 20 сати

Истицање КОНАЧНИХ РАНГ ЛИСТА за упис буџетских студената у 2. и 3. годину основних, 2. 3. и 4.годину интегрисаних и у 2. годину
мастер академских студија у школској 2019/20.

Четвртак 19. септембар
Од 10-12 сати
Четвртак 19. септембар
Од 13-16 сати
Четвртак 19. септембар
Од 17-20 сати
Петак 20. септембар
Од 10-14 сати
Од 15-17 сати
Од 18-20 сати

Од 20.-25. септембра
Недеља 22. септембар
у 20 сати
Понедељак 23. септембар
Од 9-15 сати
Уторак 24. септембар
Од 9-12 сати
Уторак 24. септембар
до 20 сати
Среда 25. септембар
9- 20 сати
Четвртак 26. септембар
до 12 сати
Четвртак 26. септембар
до 15 сати

Упис у другу годину мастер академских студија МАС-УА, МАС-ИУ и поновљену прву и поновљену другу годину
Упис у другу годину мастер академских студија МАСА – модули У, АК, АТ и поновљену прву и поновљену другу годину
Упис у пету годину интегрисаних академских студија ИАСА и поновљену пету годину

Упис у другу годину мастер академских студија МАСА – модули А и поновљену прву и поновљену другу годину

Пријављивање студената друге године мастер студија и пете године ИАСА за избор изборних предмета 3. МАСА- А/ У/ АТ/ АК/ МАС-УА/
МАС-ИУ/ ИАСА и избор Историје и теорије 3 преко е-сервиса
Истицање прелиминарне ранг листе за упис у прву годину мастер академских студија
Лично подношење жалби Комисији за упис на прелиминарну ранг листу за упис на мастер академске студије у соби 206а
Објављивање решења Комисије за упис на жалбе кандидата
Подношење жалбе Декану на решење Комисије за упис
Објављивање коначне одлуке Декана на поднете жалбе
Објављивање коначне ранг листе за упис у 1. годину мастер академских студија
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21-22. септембар
Од 10-13 сати
Од 14-17 сати
Од 18-20 сати

Упис у трећу годину ОАСА и ИАСА студија и поновљену трећу годину

Од 22.-29. септембра

Пријављивање студената треће године ОАСА и ИАСА за избор изборног предмета 1- 5.семетар преко е-сервиса и студија 03а

23-24. септембра
Од 10-13 сати
Од 14-17 сати
Од 18-20 сати

Упис у другу годину ОАСА, ИАСА и поновљену прву и другу годину

Од 24.-29. септембра

Пријављивање студената друге године ОАСА и ИАСА за избор студија 01б- 3.семетар преко е-сервиса

Четвртак 26. септембар
до 20:00

Истицање спискова студената на сајту за:
- изборне предмете 3. Семестра- МАСА, МАС-УА и МАС-ИУ и изборне предмете 9. семестра ИАСА
- Историју и теорију 3 – МАСА, ИАСА

Понедељак 30. септембар
до 14:00

Истицање спискова студената на сајту за:
- Студио 01б, - 3.семетар ОАСА, ИАСА
- Студио 03а - 5.семетар ОАСА, ИАСА
- Изборни премет - 5.семетар ОАСА, ИАСА

Петак 27. септембар
од 12 - 14 сати

Презентација М03. МАСА-А и Студио 07А ИАСА пројекта на другој години мастер студијаи петој години ИАСА: у амфитеатру
Презентација М03. МАСА- АТ/ У/ АК/ УА пројекта на другој години мастер студија:
у 235 МАСА-АТ; у 219 М АСА-У, у 220 МАСА-АК;
у 254 МАС-УА; у 200 – МАС-ИУ -ИНТЕГРАЛНИ ПРОЈЕКТ 2

од 27. – 29. септембра

Пријављивање студената друге године мастер студија за избор М.03.МАСА- А/АТ/МАС-УА и МАС-ИУ-ИП02. пројекта преко е-сервиса

Понедељак 30. септембар
до 16 сати

Истицање спискова студената за М03.МАСА-А/ АТ /МАС-УА , МАС-ИУ-ИП03. студија на сајту и Студио 07А ИАСА

Среда 25. септембар
Од 10-13 сати
Од 14-16 сати

Упис у четврту годину ИАСА и поновљену четврту годину

од 27. септембра-1.октобра

Пријављивање студената четврте године ИАСА преко е-сервиса за избор:
изборних предмета 7. семестра - ИАСА
Историје и теотије 1- 7. семестар ИАСА

Петак 27. септембар
од 10 сати

Упис у прву годину мастер академских студија - буџетски студенати
Интегрални урбанизам: 10-12
Унутрашња архитектура: 10-12
Архитектура: 13-15, 16-19 и 20-21
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Субота 28. Септембар
од 10 сати

Упис у прву годину мастер академских студија – самофинансирајући студенти
Интегрални урбанизам: 10-11
Унутрашња архитектура и дизајн : 10-11
Архитектура: 12-15 и 16-20

од 27. септембра-1.октобра

Пријављивање студената прве године мастер студија преко е-сервиса за избор:
изборних предмета 1. семестра - мастер студија архитектура - МАСА - А/ У/ АТ/ АК и 7.семстра ИАСА
Историје и теотије 1- мастер студија архитектура - МАСА - А/ У/ АТ/ АК , ИАСА
изборних предмета 1. семестра - мастер студија унутрашња архитектура - МАС-УА
изборних предмета 1. семестра - мастер студија интегрални урбанизам – МАС-ИУ

Понедељак 30. септембар
од 12-14 сати

Презентација М01 МАСА-А/ пројекта на првој години мастер студија:
СТУДИО 05 А – ИАСА - пројекта на четвртој години интегрисаних студија:
у амфитеатру МАСА-А/ ИАСА

Понедељак 30. септембар
од 12-14 сати

Презентација М01 МАСА- У/ АТ/ АК/ МАСА-УА, МАСА-ИУ пројекта на првој години мастер студија:
у 220 МАС-УА;
у 223 МАСА-У; у 218 – МАС-ИУ –ИП01-Интегрална анализа територије;
у 228 МАСА-АТ; у 230 МАСА-АК

од 30. септембра-1.октобра
Среда 2. октобар
до 14 сати

Пријављивање студената прве године мастер студија за избор М01 МАС - А/ У/ АТ/ УА, СТУДИО 05 А - ИАСА и
ИП01– МАС-ИУ студија преко е-сервиса
Истицање спискова студената 1. године мастер студија за М01 МАСА - А/ У/ АТ/ АК МАС-УА студио, Студио 05А - ИАСА и ИП01 –МАС-ИУ;
Историју и теорију 1 и за изборне предмете 1. семестра МАСА, МАСА-УА и МАС-ИУ и 7. сместра ИАСА на сајту

27-08-2019
Продекан за наставу и науку
проф. др Ана Никезић с.р.
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