ОБАВЕШТЕЊЕ
о упису студената докторских академских студија
у другу и трећу годину студија
у школској 2017/2018. години
(генерације уписане школске 2015/2016. и 2016/2017. године)
Обавештавају се студенти докторских академских студија, који су стекли услов за упис II
и III године, да ће се упис обавити од 01. до 03. новембра 2017. године према радном времену
Студентске службе.
Студенти који су уписали прву годину докторских студија у школској 2016/2017. години
и стекли 60 ЕСБП другу годину уписују у статусу студената који се финансирају из буџета
Републике Србије.
Студент може да упише другу годину студија ако освоји најмање 37 ЕСПБ. Уколико студент
стекне услов за упис друге године, а не положи све испите из прве године студија, у обавези је да
поново упише и слуша предмете из прве године студија, које није положио.

Студенти који су уписали другу годину студија у школској 2016/2017. години и положили
све испите предвиђене наставним планом и програмом докторских академских студија, односно
стекли 120 ЕСПБ, трећу годину уписују у статусу студената који се финансирају из буџета
Републике Србије.
Студент уписује трећу годину докторских студија након одслушаних и положених свих предмета
из прве и друге године студија.

Студенти докторских академских студија обнову уписа године могу обавити у напред
наведеном термину.
Потребна документа за упис године:
- индекс
- попуњен и одштампан пријавни лист ШВ-20 (штампати двострано - преузети са сајта
Факултета)
- признаница о уплаћеној накнади у износу од 100,00 динара (сврха уплате КАРИЈЕР
ЦЕНТАР УНИВЕРЗИТЕТА У БЕОГРАДУ).
Самофинансирајући студенти подносе и:
- доказ о уплати прве рате школарине (1/4)
текући рачун Факултета 840-1787666-66 уз позив на број (наведен у електронском
налогу)
За упис у наредну годину докторских студија плаћа се школарина
у вредности од 2.500,00 по боду

ПРЕМА ЗАКОНУ О ВИСОКОМ ОБРАЗОВАЊУ СТУДЕНТИ НА СВИМ НИВОИМА СТУДИЈА
МОРАЈУ УПИСАТИ ШКОЛСКУ ГОДИНУ ДА БИ ОСТАЛИ У СТАТУСУ СТУДЕНТА.
УСЛОВ ЗА УПИС ШКОЛСКЕ ГОДИНЕ ЈЕ ДА СУ СТУДЕНТИ ИЗМИРИЛИ СВЕ ДОСПЕЛЕ
ФИНАНСИЈСКЕ ОБАВЕЗЕ ПРЕМА ФАКУЛТЕТУ.
ШКОЛАРИНА СЕ УПЛАЋУЈЕ СА ПОЗИВОМ НА БРОЈ КОЈИ ЈЕ ВЕЗАН ЗА БРОЈ ИНДЕКСА
СТУДЕНТА, А КОЈИ СТУДЕНТИ МОГУ ВИДЕТИ НА СВОЈИМ СЕРВИСИМА.

СТУДЕНТИ УПИСАНИ У ПРВУ ГОДИНУ ДОКТОРСКИХ АКАДЕМСКИХ СТУДИЈА У
ШКОЛСКОЈ 2015/16. ГОДИНИ И ШКОЛСКОЈ 2016/17. ГОДИНИ, КОЈИ СУ ОСТВАРИЛИ
НАЈМАЊЕ 48 ЕСПБ У ШКОЛСКОЈ 2016/17. ГОДИНИ, СТЕКЛИ СУ ПРАВО ДА СЕ
РАНГИРАЈУ ЗА ФИНАСИРАЊЕ ИЗ БУЏЕТА У ОКВИРУ БУЏЕТСКИХ КВОТА.

