
OБАВЕШТЕЊЕ

О УСЛОВИМА И РОКОВИМА ЗА УПИС СТУДЕНАТА МАСТЕР

СТРУКОВНИХ СТУДИЈА УШКОЛСКУ 2022/2023. ГОДИНУ

1. УСЛОВ ЗА УПИС У ДРУГУ ГОДИНУ МАСТЕР СТРУКОВНИХ СТУДИЈА У

ШКОЛСКОЈ 2022/2023. ГОДИНИ

Услов за упис у другу годину мастер струковних студија у школској 2022/23 години

јесте да је студент полагањем и/или признавањем испита са прве године мастер

струковних студија остварио најмање 37 ЕСПБ бодова.

2. ОБНОВА ПРВЕ ГОДИНЕ МАСТЕР СТРУКОВНИХ СТУДИЈА

Студент који је полагањем и/или признавањем испита са прве године мастер

студија остварио мање од 37 ЕСПБ бодова, у школској 2022/23. години поново

уписује прву годину мастер студија (обнавља прву годину).

3. ОБНОВА ДРУГЕ ГОДИНЕ МАСТЕР СТРУКОВНИХ СТУДИЈА У ШКОЛСКОЈ

2021/2022. ГОДИНИ

3.1. Студент који је у школској 2021/2022. години био уписан у другу годину мастер

струковних студија, поново уписује (обнавља) другу годину мастер струковних

студија у школској 2022/23. години.

3.2. Студент који је у школској 2021/22. години био уписан у другу годину мастер

струковних студија, без обзира на број испита који му је преостао до завршетка

мастер студија, укључујући и студента коме је до завршетка студија преостало само

да одбрани завршни (мастер) рад, дужан је да изврши упис у школску 2022/23.

годину. У супротном, престаје му статус студента због неуписивања школске године,

према одредби члана 109. став 1. тачка 3. Закона о високом образовању (“Статус

студента престаје у случају ...3) неуписивања школске године“).

4. ТЕРМИНИ ЗА УПИС И ОБНОВУ ГОДИНЕ

Пријем докумената за упис студената мастер струковних студија у школску 2022/23.

годину обављаће се од 10. 10. 2022. до 31. 10. 2022. године на шалтерима Службе за

студентска и наставна питања.

ПРЕСТАНАК СТАТУСА СТУДЕНТА: Студенту који не изврши упис или обнову

године за школску 2022/2023. годину у наведеним роковима (од 10. 10. 2022. године

до 28. 10. 2022. године) престаје статус студента због неуписивања школске године,

према одредби члана 109. став 1. тачка 3. Закона о високом образовању (“Статус

студента престаје у случају ...3) неуписивања школске године“).

5. ДОКУМЕНТА ПОТРЕБНА ЗА УПИС:

За упис су потребна следећа документа:

1. Индекс;

2. ШВ-20 образац (попуњава се online, преко студентског налога, а преузима

се од секретара студијског програма);

3. Попуњена изборна листа (попуњава се online, преко студентског налога, а

преузима се од секретара студијског програма. Изборна листа мора бити

потписана од стране руководиоца студијског програма). Изузетно,

студенти којима је до завршетка студија преостао само Завршни рад не

треба да попуњавају и доносе на упис изборну листу.

4. Доказ о уплати прве рате укупног задужења;

У Београду, 27.09.2022. године


