ОДЛУКА
о условима уписа у другу, трећу и четврту годину студија
у школској 2014/15.

1.
Услови уписа студената у статусу који се финансирају из буџета
у школској 2014/15.
Студенти који остваре 48 и више ЕСПБ бодова из уписане 2013/14. године, без
обзира на статус који су имали у школској 2013/14. години (статус буџетског или
самофинансирајућег студента), рангирају се на Коначној ранг листи за упис у статус
који се финансирају из буџета.
Број кандидата који ће бити примљен у статус буџетског студента једнак је
броју кандидата који су били уписани у статусу буџетског студента на том студијском
програму у школској 2013/14. години, увећан за 20%.

Рангирање кандидата на Коначној ранг листи за упис у статусу буџета вршиће
се према пондерисаној средњој оцени која се израчунава по формули
PSR 



(Broj kredita koji nosi predmet) x (Ocena na predmetu)

N  60
У формули за израчунавање пондерисане средње оцене (PSR), N је број година
из наставног плана које је студент требало да заврши од тренутка уписа, а сума
обухвата све предмете које је студент положио.

НАПОМЕНА: Предмети који се узимају у обзир за рачунање PSR
подразумевају оне предмете положене у претходној школској години (од јануарског
испитног рока 2014. закључно са октобарским (II) испитним роком 2014. године) без
обзира којој години студирања припадају.

2.
Услови уписа у статусу самофинансирајућег студента у школској 2014/15.
Студенти који остваре 37 и више ЕСПБ бодова из уписане 2013/14.године (а нису
успели да се упишу у статусу буџетског студента), стичу право уписа у наредне
године студија у школској 2014/15. Висина школарине за студенте је 90.000,00
динара.

Услови уписа студената уписаних
школске 2005/06, 2004/03, 2003/04. и ранијих година
На ове студенте примењује се члан 123. Закона о високом образовању и омогућава им се да
студије заврше најкасније до 30. 09. 2016. по условима студија који су важили по Статуту
Факултета из 2005. године. У школској 2014/15. ови студенти треба да испуне следеће услове за
упис наредне године:
Година коју
студент
уписуjе

Број положених испита за упис
године

II

9 испита + пракса

III

10 испита+пракса

IV

9 испита + пракса

Напомена

Студент мора да положи све
испите прве године
Студент мора да положи све
испите из прве и друге године,
а може да пренесе 7 испита из
треће године

Напомена: НОВИ РЕЖИМ СТУДИЈА се односи и на ове студенте и сходно томе неопходно је
да студенти воде рачуна о испитима који су им условни за похађање предмета у наредној години
студија.
Продекан за наставу
доц. др Зорана Опачић

