ПРИЈАВА НА КОНКУРС ЗА УПИС У ПРВУ ГОДИНУ
СТУДИЈСКИХ ПРОГРАМА МАСТЕР АКАДЕМСКИХ СТУДИЈА
НА АРХИТЕКТОНСКОМ ФАКУЛТЕТУ У БЕОГРАДУ
ШКОЛСКЕ 2020/2021 ГОДИНЕ

м.п.

Редни број пријаве
Кандидат:
Име

Презиме

Име једног родитеља
(из личне карте/пасоша)

Пол (заокружити број) :

(попуњава службено лице)

Мушки....................1

Женски....................2

Матични број (из личне карте)
за држављане Републике Србије
Број пасоша - за стране држављане
Држављанство
Национална припадност

Место сталног
боравка:

Београд

1

Србија (осим Београда)

2

Бивше републике СФРЈ

3

Иностранство

4

Назив завршеног факултета:
Седиште факултета:
Назив студијског програма:
Време трајања образовања (у годинама):
Година уписа основних академских студија:
Година завршетка основних академских студија:
Број година мировања студија (ако је постојало и ако се прилаже потврда о броју година мировања):
Просечна оцена успеха у току студирања:

,

Број индекса са основних академских студија за кандидате који су завршили 1. степен на АФ у Београду
Посебна потреба за подршком?
(видети упутство на полеђини и обавезно унети редни број одговора из табеле 1)
Посебан услов уписа ?
(видети упутство на полеђини и обавезно унети редни број одговора из табеле 2)
Пријављујем се за упис на прву годину мастер академских студија, на студијске програме:
(упишите редни број жеље само поред оних студијских програма које желите да студирате)
АРХИТЕКТУРА......................

ИНТЕГРАЛНИ УРБАНИЗАМ.........

УНУТРАШЊА АРХИТЕКТУРА......

Само за кандидате који конкуришу на студијски програм МАС-АРХИТЕКТУРА.
Кандидати који су завршили ОАС на Архитектонском факултету у Београду, уписују
оцене са предмета Студио пројекат 1, 2, 3 и 4. Остали кандидати уписују оцене са
одговарајућих Студио пројеката са својих факултета
Подаци о рођењу:

датум

место

СП01а

СП02а

општина

СП03а

СП04

држава

Презиме и име оца:
Презиме и име мајке:
Упознат/а сам са одредбама расписаног конкурса за упис на прву годину мастер академских студија на Архитектонском факултету у
Београду и правима и обавезама учесника конкурса који су садржани у информатору и прихватам их у целини.
Београд, ________________ 2020. год.
Потпис кандидата
Место и адреса сталног боравка :
Контакт телефони (фиксни и мобилни) :

ПОГЛЕДАТИ УПУТСТВО НА ПОЛЕЂИНИ !

УПУТСТВО

ПРИЈАВУ ПОПУНИТИ ЧИТКО, ШТАМПАНИМ СЛОВИМА.
БРОЈЧАНЕ ПОДАТКЕ УНЕТИ У УОКВИРЕНЕ КУЋИЦЕ.
СИВА ПОЉА НЕ ПОПУЊАВАТИ.

РУБРИКЕ ПОЛ, МЕСТО СТАЛНОГ БОРАВКА И
ИЗБОР СТУДИЈСКОГ ПРОГРАМА,
ПОПУНИТИ ЗАОКРУЖИВАЊЕМ ОДГОВАРАЈУЋЕГ БРОЈА.

ПРОСЕЧНА ОЦЕНА УСПЕХА УНОСИ СЕ СА ДВЕ ДЕЦИМАЛЕ
ИЗ ДОКУМЕНТАЦИЈЕ О ПРЕТХОДНОМ СТУДИРАЊУ.

ДРЖАВЉАНСТВО И НАЦИОНАЛНОСТ
КАНДИДАТ ПОПУЊАВА РУЧНО,

ТАБЕЛА 1 - Посебна потреба за подршком
АКО КАНДИДАТ НЕМА ПОТРЕБУ ЗА ПОДРШКОМ, УПИШИТЕ БРОЈ 1
1. Ништа од наведеног
2. Помоћ у обављању основних радњи на факултету (кретање, исхрана и сл.)
3. Архитектонска доступност за особе које се отежано крећу и кориснике колица (прилагођене
просторије, платформе и лифтови)
4. Архитектонска доступност за слепе и слабовиде особе (тактилна сигнализација)
5. Скенирање или прилагођавање литературе у доступном формату (увећана штампа, електронски,
аудио и Брајево писмо)
6. Употреба других асистивних технологија
7. Ангажовање тумача знаковног језика
8. Превоз до високошколске установе доступан особама са тешкоћама у кретању
9. Постојање индуктивних петљи у високошколској установи
10. Помоћ у вербалном обраћању
11. Помоћ у упознавању начина функционисања високошколске установе
12. Прилагођавање распореда и времена трајања академских активности
13. Помоћ у савладавању академских обавеза (учење, писање семинарских радова и сл.)
14. Није се изјаснио

ТАБЕЛА 2 - Посебни услови уписа
АКО НЕМА ПОСЕБНИХ УСЛОВА УПИСА, УПИШИТЕ БРОЈ 1
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.

Нема
Мањинска група - Роми
Студент са посебним потребама
Завршена средња школа у иностранству
Странац
Пројекат „Свет у Србији“
Пројекат „Србија за Србе из региона“

