Календар активности
за студијске програме другог степена образовања које Факултет изводи самостално
за школску 2021/22. годину
Период
18. октобар – 10. новембар 2021.
11. новембар 2021.
12. новембар – 31. децембар 2021.
29. децембар 2021. – 3. јануар 2022.

Активност
Настава
Нерадни дан
Настава
Пријава испита

31. децембар 2021

Академски интегритет

1 – 3. јануар 2022.
7 – 9. јануар 2022.
10 - 18. јануар 2022.
19. јануар – 14. фебруар 2022.

Нерадни дани
Нерадни дани
Јануарски испитни рок
Настава

21. јануар 2022.

Ажурирање испитне документације

1 – 2. фебруар 2022.

Јануарски испитни рок

7. фебруар 2022.

Ажурирање испитне документације

15 – 16. фебруар 2022.
17. фебруар – 31. март 2022.
25 – 30. март 2022.
4 – 19. април 2022.

Нерадни дани
Настава
Пријава испита
Априлски испитни рок

5. април 2022.

Инфо дан

21. април 2022.

Ажурирање испитне документације

22 – 25. април 2022.
26. април – 3. маја 2022.
1 – 3. мај 2022
5 – 18. мај 2022.

Нерадни дани
Пријава испита
Нерадни дани
Мајски испитни рок

19. мај 2022.

Ажурирање испитне документације

Детаљније
Настава из обавезних предмета студијских програма и модула
Нерадни дан
Настава из обавезних предмета студијских програма и модула
Пријава испита за јануарски испитни рок
Рок за доставу сертификата о успешно завршеним курсевима Академски
интегритет 1 и Академски интегритет 2
Нерадни дани
Нерадни дани
Први испитни рок – Први део
Настава из обавезних и изборних предмета модула
Рок за закључавање и потписивање испитних спискова из јануарског
испитног рока (Први део)
Први испитни рок – Други део (према распореду)
Рок за закључавање и потписивање испитних спискова из јануарског
испитног рока (Други део)
Нерадни дани – Дан државности
Настава из изборних предмета модула
Пријава испита за априлски испитни рок
Други испитни рок
Почетак другог семестра. Упознавање студената са активностима за
предстојећи период.
Рок за заључавање и потписивање испитних спискова из априлског испитног
рока
Нерадни дани – Васкршњи празници
Пријава испита за мајски испитни рок
Нерадни дани – Празник рада
Трећи испитни рок
Рок за закључавање и потписивање испитних спискова из мајског испитног
рока
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Период
20 – 23. мај 2022.
26. мај – 8. јун 2022.

Активност
Пријава испита
Јунски испитни рок

9. јун 2022.

Ажурирање испитне документације

10. јун 2022.

Рок за предају пријаве теме

20. јун 2022.

Веће СП МАС

4. јул 2022.

Приступни рад

15 – 19. август 2022.
24. август – 1. септембар 2022.

Пријава испита
Септембарски испитни рок

29 – 31. август 2022.

Завршни рад

2. септембар 2022.

Ажурирање испитне документације

3 - 5. септембар 2022.
8 - 14. септембар 2022.

Пријава испита
Октобарски испитни рок

16. септембар 2022.

Ажурирање испитне документације

10. септембар 2022

Завршни рад

21. септембар 2022.

Завршни рад

27 - 30. септембар 2022.

Одбране завршних радова

Детаљније
Пријава испита за јунски исптни рок
Четврти испитни рок
Рок за закључавање и потписивање испитних спискова из јунског испитног
рока
Крајњи рок за пријаву теме завршног рада за студенте који планирају да исти
одбране у текућој школској години
Седница Већа студијских програма мастер академских студија на којој ће
бити разматране пријаве тема завршних радова предатих до 10. јуна 2022.
године
Први термин када је могуће да студенти којима је одобрена тема на Седници
Већа СП МАС 20. јуна 2022, приступити одбрани приступног рада
Пријава испита за септембарски испитни рок
Пети испитни рок
Рок за достављање коначне верзије мастер рада ментору (11. недеља) за
студенте којима је тема одобрена најкасније на Већу СП МАС 20. јуна 2021.
године а планирају да одбране завршни рад у текућој школској години
Рок за заључавање и потписивање испитних спискова из септембарског
испитног рока
Пријава испита за октобарски испитни рок
Шести испитни рок
Рок за заључавање и потписивање испитних спискова из октобарског
испитног рока
Рок за достављање коначне верзије мастер рада, одобрене и проверене
оригиналности од стране ментора, члановима комисије за студенте којима је
тема одобрена најкасније на Већу СП МАС 20. јуна 2021. године а планирају
да одбране завршни рад у текућој школској години
Рок за достављање потписаног обрасца сагласности и потврде о
оригиналности завршног рада за студенте којима је тема одобрена најкасније
на Већу СП МАС 20. јуна 2021. године а планирају да одбране завршни рад у
текућој школској години
Одбране завршних радова за студенте који су предали образац сагласности до
21. септембра 2022.
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Календар испитних рокова и пријава испита за мастер академске студије: студијски програм Међународно пословање и менаџмент
у школској 2021/22. години
Период

Активност

28. децембар 2021. - 9. јануар 2022.

Пријава испита за студијски пограм Међународно пословање и менаџмент

10.-23. јануар 2022.

Испитни рок за студијски програм међународно пословање и менаџмент

14.фебруар – 20. фебруар 2022.

Пријава испита за студијски пограм Међународно пословање и менаџмент

21. фебруар – 6. март 2022.

Испитни рок за студијски програм међународно пословање и менаџмент

13. јун – 19. јун 2022.

Пријава испита за студијски пограм Међународно пословање и менаџмент

20. јун – 03. јул 2022.

Испитни рок за студијски програм међународно пословање и менаџмент

22. август – 28. август 2022.

Пријава испита за студијски пограм Међународно пословање и менаџмент

29. август – 11. септембар 2022.

Испитни рок за студијски програм међународно пословање и менаџмент

12. септебмар – 18. септембар 2022.

Пријава испита за студијски пограм Међународно пословање и менаџмент

19. септембар – 02. октобар 2022.

Испитни рок за студијски програм међународно пословање и менаџмент
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