ДОДАТНИ СЕПТЕМБАРСКИ РОК

Кандидати који желе да се упишу на слободна места на Рударско-геолошком факултету (упис без
полагања пријемног испита), као и студенти који су полагали пријемни испит из математике,
физике или хемије на факултетима Универзитета у Београду у септембарском року могу да
предају документа у студентску службу у

ПОНЕДЕЉАК (11.09.2017.) И УТОРАК

(12.09.2017.) од 11 до 14 часова.
Сви заинтересовни су у обавези да купе Информатор (пример уплатнице на сајту) и да уплате
административну таксу у износу од 3000 динара на жиро рачун факултета.
Потребна документа:
•
•
•
•
•
•

Потврда о оствареном броју бодова на факултету где је пријемни полаган
Фотокопије сведочанстава свих разреда средње школе, (оригинали на увид)
Фотокопија дипломе, (оригинал на увид)
Доказ о уплати административне таксе
Доказ о уплати Информатора
Извод из матичне књиге рођених

На студијски програм без пријемног испита може се уписати:
1. лице које има стечено високо образовање на академским студијама првог степена,
односно високо образовање стечено према одредбама закона које су важиле пре
доношења Закона о високом образовању;
2. студент другог универзитета, односно друге високошколске установе, који је остварио
најмање 60 ЕСПБ бодова на студијском програму академских студија на другом
универзитету, односно на другој високошколској установи под условима које
прописује факултет, односно Универзитет.
3. студент факултета у саставу Универзитета може уписати други студијски програм у
оквиру истог или другог факултета у саставу Универзитета ако је на програму који
студира остварио најмање 60 ЕСПБ бодова, под условима прописаним студијским
програмом који уписује;
4. лице коме је престао статус студента у складу са Законом, због незавршавања студија у
року који је прописан Законом, због исписивања са студија или због неуписивања
школске године, може се, на лични захтев, само још једном уписати на исти или
сличан студијски програм ако је претходно положило све прописане испите на првој
студијској години, односно ако је остварило 60 ЕСПБ бодова, под условима које
прописује факултет.
Овакво лице може се уписати само као самофинансирајући студент и не убраја се у
одобрени број студената за одређени студијски програм.

