УПИС СТУДЕНAТA ДОКТОРСКИХ СТУДИЈА
УПИС II И III ГОДИНЕ СТУДИЈА ШКОЛСКЕ 2017/2018. ГОДИНЕ
УСЛОВ ЗА УПИС II И III ГОДИНЕ СТУДИЈА

Студент докторских студија може да упише II, односно III годину
студија на терет буџета уколико је остварио 48 ЕСПБ у току школске
2016/2017. године;
Студент докторских студија може да упише II, односно III годину као
самофинансирајући студент уколико је остварио 37 ЕСПБ у току
школске 2016/2017. године.
Студент који се финансира из буџета, при упису одговарајуће
године студија, опредељује се за онолико предмета колико је потребно
да се оствари најмање 60 ЕСПБ, а највише 90 ЕСПБ осим ако му је до
краја студијског програма остало мање од 60 ЕСПБ.
Студент који се сам финансира, при упису одговарајуће године
студија, опредељује се, у складу са студијским програмом, за онолико
предмета колико је потребно да се оствари најмање 37 ЕСПБ, осим ако
му је до краја студијског програма остало мање од 37 ЕСПБ.
Упис ће се вршити тако што ће студенти који су стекли услов предавати
документа за упис од 11.00 до 14.00 часова, у соби 023 Студентске
службе:
- 02. новембра сви студенти који уписују II годину студија;
- 03. новембра сви студенти који уписују III годину студија.

УПИС СТУДЕНАТА КОЈИ НИСУ СТЕКЛИ УСЛОВ
ЗА УПИС НАРЕДНЕ ГОДИНЕ СТУДИЈА
Студенти који нису стекли услов за упис наредне године студија
могу наставити студије као самофинансирајући студенти тако што
поново уписују годину, односно предмете које нису положили - не мање
од 37 ЕСПБ.
Поред предмета које нису положили, могу да упишу и слушају, а
по одслушаној настави и да полажу предмете из наредне године студија.

Студенти који обнављају упис у трећу годину студија, а није им
истекао рок од двоструког броја школских година потребних за
реализацију студијског програма не сносе трошкове школарине за
обнављену годину осим за евентуално неположене испите (ЕСПБ) из
прве и друге године студија.
Упис ће се вршити 6. новембра, тако што ће студенти предати
документа за поновни упис од 11.00 до 14.00 часова, у соби 023
Студентске службе.
Студенти су у обавези да заврше докторске студије најкасније до
истека шест година од године уписа на студије.
Студенти којима je истекло шест година од године уписа на
докторске студије и нису положили све испите предвиђене студијским
програмом и одбранили докторску дисертацију из оправданих разлога,
могу да поднесу молбу за продужење рока за завршетак студија за још
једну школску годину. Уколико им се захтев одобри, уписују поново
годину да би имали статус студента и могли да бране докторску
дисертацију.

ДОКУМЕНТА ЗА УПИС ГОДИНЕ
1. Индекс и електронски попуњен и потписан образац ШВ20;
(Студент образац попуњава у свом електронском индексу у одељку
ШВ20 образац. Након попуњавања обавезних поља, на крају стране
постоји дугме сними и тада се студенту на његову е-mail адресу шаље
документ који је потребно да одштампа и потпише);
2. Доказ о уплати школарине (самофинансирајући студенти);
3. Доказ о уплати 100 динара за КАРИЕР центар (финансирање
Универзитетског центра за развој каријере, одлука Савета универзитета
број 612-1397/2 од 02.06.2008. године). Плаћају сви студенти. Уплата се
врши на жиро рачун Пољопривредног факултета (Немањина 6, Земун),
број: 840-1872666-79 позив на број 97 05-31
4. Одштампан папир са изборним предметима које је студент изабрао
да ће слушати у уписаној години студија.
(Изборне предмете студент пријављује за слушање и полагање у свом
електронском индексу у одељку Слушање и полагање. Потребно је да
студент у кућици испред назива предмета које је изабрао за слушање и

полагање чекира предмете. На крају листе понуђених предмета има
дугме сними и онда има дугме за штампање изабраних предмета.
...............................................................

Школарина може да се плати у пет једнаких рата. Прва рата се
уплаћује приликом уписа, а остале рате према Уговору.

Студент који редовно не уплаћује рате неће моћи да пријави и
полаже одслушане предмете.
ДОКУМЕНТА ЗА ПОНОВНИ УПИС ГОДИНЕ - ПРЕДМЕТА
1. Индекс и електронски попуњен и потписан образац ШВ20;
(Студент образац попуњава у свом електронском индексу у одељку
ШВ20 образац. Након попуњавања обавезних поља, на крају стране
постоји дугме сними и тада се студенту на његову е-mail адресу шаље
документ који је потребно да одштампа и потпише);
2. Доказ о уплати износа за неположене предмете и изабране
предмете из наредне године студија (за неположене предмете – 1 ЕСПБ
износи 1.250,00 динара, а за изабране предмете из наредне године
студија – 1 ЕСПБ износи 2.500 динара);
3. Доказ о уплати 100 динара за КАРИЕР центар (финансирање
Универзитетског центра за развој каријере, одлука Савета универзитета
број 612-1397/2 од 02.06.2008. године). Уплата се врши на жиро рачун
Пољопривредног факултета (Немањина 6, Земун), број: 840-1872666-79
позив на број 97 05-31
4. Одштампан папир са изборним предметима које је студент изабрао
да ће слушати у уписаној години студија (уколико их није положио).
(Изборне предмете студент пријављује за слушање и полагање у свом
електронском индексу у одељку Слушање и полагање. Потребно је да
студент у кућици испред назива предмета које је изабрао за слушање и
полагање чекира предмете. На крају листе понуђених предмета има
дугме сними и онда има дугме за штампање изабраних предмета.
.....................................................

Уплате за упис наредне године (важи за самофинансирајуће
студенте) и поновни упис године (неположених предмета) врши се на
жиро рачун Пољопривредног факултета број: 840-1872666-79

позив на број (број индекса са бројем 4 испред и бројем 1 иза), на
пример: 4-FM160058-1 или 4-ML160116-1 или 4-ZO160003-1 или...
НАПОМЕНА:
Приликом уплаћивања студент мора да пази да не погреши позив на
број, јер уколико погрешно унесе позив на број уплаћени износ неће
бити у његовом е-индексу (електронском индексу-досијеу).
Позив на број је број индекса са бројем 4 испред, који означава да су у
питању докторске студије и бројем 1 на крају, који означава да је у
питању школарина, односно поновни упис године (предмета).
Уколико има нејасноћа, обавезно се пре попуњавања опште уплатнице,
јавите свом референту, да не би дошло до грешке.
СТУДЕНТИ СУ У ОБАВЕЗИ ДА СЕ ПРИДРЖАВАЈУ РАСПОРЕДА УПИСА

СТУДЕНТИ КОЈИ СЕ НЕ УПИШУ У ШКОЛСКОЈ 2017/2018. ГОДИНИ,
ПРЕМА РАСПОРЕДУ, ГУБЕ СТАТУС СТУДЕНТА

