Пријављивање предмета за слушање и/или полагање
у академској 2020/2021. години на основним студијама
Студент пријављује предмете за слушање и/или полагање из студијског
програма који похађа:
А) За слушање и полагање пријављује предмете које није раније слушао или
предмете које је слушао али на њима није оствариo предиспитне обавезе.
Б) Само за полагање студент пријављује оне предмете из којих има остварене
предиспитне обавезе у претходној академској години, али не и положен испит.
Без пријављених предмета, студент неће бити у могућности да похађа наставу
нити да полаже испите.
Поступак пријављивања предмета на почетку академске године не примењује се
на студенте који на основу Уговора о студирању у текућој академској години
бораве на неком другом Универзитету, за предмете наведене у Уговору.
Студент може да пријави највише 72 ЕСПБ бодова у једној академској години.
Студент по правилу пријављује предмете из студијског програма који похађа у
обиму од 60 ЕСПБ бодова. Студент може да пријави предмете у обиму од још
12 ЕСПБ бодова и то: предмете који су обавезни или изборни на студијском
програму на који је студент уписан, предмете са другог студијског програма
Факултета у складу са чланом 67. Статута или предмете који су утврђени
студијским програмом друге високошколске установе у складу са посебним
уговором. Одељење, водећи рачуна о кадровским, просторним, техничким и
другим могућностима, као и о оптерећењу студента, одобрава пријаву предмета.
Студент је у току основних академских студија обавезан да оствари најмање 3
ЕСПБ бода на предмету са другог студијског програма Факултета.
Студент може да пријави предмет из било које године студијског програма на
који је уписан ако за то испуњава предуслове предвиђене студијским програмом
и силабусом предмета. Стога је неопходно да студент приликом
пријављивања предмета обрати пажњу на предуслове за похађање наставе
наведене у силабусима, као и на распоред наставе.
Студент у статусу самофинансирајућег студента уплаћује вредност
школарине која одговара збиру ЕСПБ бодова свих предмета које пријављује.
Вредност 1 ЕСПБ бода је шездесети део школарине за самофинансирајуће
студенте (118,548/60 = 1975,8 дин).
За предмете које пријављује за слушање и полагање студент у статусу
самофинансирајућег студента уплаћује пуну вредност ЕСПБ бодова по
предмету.
За предмете које пријављује само за полагање, студент не уплаћују пуну
вредност школарине, већ једну трећину (1/3) укупне вредности ЕСПБ бодова по
предмету.

Самофинасирајући студенти су обавезни да пријаве најмање 37 а могу да
пријаве највише 72 ЕСПБ бода.
Буџетски студенти су обавезни да пријаве најмање 60 а могу да пријаве
највише 72 ЕСПБ бодова, с тим да број предмета пријављених за слушање
и полагање не прелази 63 ЕСПБ.
Студент је у обавези да попуни електронски образац за пријављивање предмета
за слушање и полагање, односно за полагање од 29.09 до 08.10.2020. Након овог
рока промене ће бити омогућене тек почетком летњег семестра 2021. године.

