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Деловодни број: _____________
Датум: ______________________

ЗАХТЕВ
ЗА УПИС (ПРЕЛАЗ) И ПРИЗНАВАЊЕ ИСПИТА
*

НАПОМЕНА: Захтев се попуњава ШТАМПАНИМ СЛОВИМА

I

ПОДАЦИ О ПОДНОСИОЦУ ЗАХТЕВА

1. Име

_____________________________________________

2. Име једног родитеља

_____________________________________________

3. Презиме (девојачко презиме) ____________________________(________________)
4. Пол

 женски

 мушки

5. Датум рођења

___.___._________

6. Место, општина и држава рођења ____________________/____________________/
_________________________________________
7. Држављанство _____________________________________________
8. Адреса на коју подносилац жели да му буду достављани акти Факултета у
поступку признавања :
Улица и број ____________________________________________
Поштански број и место __________________________________

9. Електронска адреса 1 (E-mail) _____________________________________________
10. Број телефона
II

______________________

ПОДАЦИ О ПОЛОЖЕНИМ ИСПИТИМА И ОСТВАРЕНОМ УСПЕХУ НА
ВИСОКОШКОЛСКОЈ УСТАНОВИ ЗА КОЈУ СЕ ТРАЖИ ПРИЗНАВАЊЕ

1. Назив високошколске установе

Универзитет

_________________________________________________

Факултет

___________________________________________

Град и држава

______________________________________________

2. Ниво студија

 основне академске студије
 интегрисане академске студије
4. Пун назив студијског програма
_____________________________________________________________________
4.. Званично трајање студијског програма (године/семестри/број ЕСПБ бодова)
_________/_________/________
5. Година уписа студијског програма

_________
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6. Година студија са које се прелази (бројчано и словима) ____ / _____________
7. Укупни број положених испита и ЕСПБ бодова на стдијском програму

_______________ /________________________ЕСПБ
датум издавања уверења о положеним испитима

______________

8. Начин студирања

 студије у седишту установе
 студије на даљину
 друго (прецизирати)
_______________________________________________________________
III СВРХА ПОДНОШЕЊА ЗАХТЕВА
 Укључивање у започети ниво високог образовања на основним академским
 Укључивање у започети ниво високог образовања на интегрисаним академским
студијама (признавање уверења о пређеном делу студијског програма).
 Признавање уверења о пређеном делу студијског програма након претходно
оствареног уписа на Универзитет у Београду.
1. Ниво високог образовања на који се прелази

 основне академске студије
 интегрисане академске студије
2. Студијски програм на који се прелзи на Архитектонски факултету у Београду

Пун назив студијског програма
 Основне академске студије - Архитектура
 Интегрисане академске студије - Архитектура

Уз захтев се прилаже следећа документација:
 Молба за прелаз са друге високшолске установе са доказом о уплати трошкова
 Потврду (Уверење) о пложеним испитима са укупним бројем остварених ЕСПБ ;
 Потврда о оствареном услову за упис у наредну годину студија са Високошколске
установе на који је кандидат тренутно студира
 Оверену фотокопију важећег индекса
 Студијски програм по коме је студент студирао на другој Високошколској установи
 Доказ о плаћеним трошковима признавања испита;
 Доказ о насталој промени имена или презимена.
У ______________________________ (град), ___.___.________ (датум).

________________________________
(потпис)

