УНИВЕРЗИТЕТ У КРАГУЈЕВЦУ
Факултет инжењерски х наука

Број: 01 -1/ 3534-3
03 .10.2019. године
Крагујевац

На

основу

02 .07.2018.

члана

173

Статута

Факултета

инжењерски х

нау ка

( број

01 -1/2262

од

године ), Наставно- научно веће Факултета инжењерских наука у Крагујевцу

на седници одржаној

03 .10.2019. годи не

донело ј е

ОДЛУКУ
О УСЛОВИМА УПИСА НАРЕДНЕ ГОДИНЕ СТУДИЈА ШКОЛСКЕ

2019 /2020. ГОДИНЕ

ЗА

СТУДЕНТЕ ДОКТОРСКИХ АКАДЕМСКИХ СТУДИЈА
Студент прве године докторс ких академских студија може уписати другу годину

студија као студент који се финансира из буџета уколико је у школској
години остварио најмање
уколико је остварио

11

48 ЕСПБ бодова, а
најмање 37 ЕСПБ бодова.

2018/ 2019.

као студент који се сам финансира

Студент друге године докторских академских студија може уписати трећу годину
студија као студент који се финансира из буџета уколико је остварио укупно најмање

96

ЕСПБ бодова а као студент 1<оји се сам финансира у1<0лико је остварио укупно
74 ЕСПБ бодова.

најмање

111

Студент који није стекао услов за упис наредне године, може обновити годину у
статусу самофинансирајуће г студента и при обнови године ј е дужан да уплати
ш коларину

IV

(30.000,00 динара) .

Студент уписује наредну годину или обнавља упис у исту годину студија најкасније до

1. новембра 2019. године према утврђеним условима уписа .
V

Студент се не може уписати у школску

2019/ 2020.

годину после 1. новембра 2019.

године и уколико није извршио упис наредне године губи статус студента у складу са

чланом

109 тачка 3 Закона о високом
27 / 2018 - др . закон и 73/ 2018 ).
VI

образовању (" Сл . гласник РС " , бр.

88/ 2017,

Студент који није регулисао своје обаве зе у школској 2018/ 2019. години обавезан је
да уплати све неплаћене рате школарине , односно трошкове студиј а за обновљену
годину.

Достављено :

- Продекану за наставу ,
- Продекану за НИР ,
- Студентској служби ,
- Ар хи ви.

Миловановић, редовни професор

