ПРАВИЛА УПИСА ЗА ШКОЛСКУ 2014/15. ГОДИНУ
Основне студије
1.
У стстусу буџетског студента у школској 2014/15 години биће уписани студенти основних
студија, који су у школској 2013/14. години остварили законски минимум ЕСПБ. Ако студент не стекне
право за упис школске 2014/15. године на терет буџета, уписује се као самофинансирајући студент.
Приликом уписа у школску 2014/15. годину врши се рангирање свих студената Факултета.
Рангирање студената обухвата све студенте уписане исте године на дати студијски програм.
Рангирање се врши према следећој формули:
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где је: n – број свих предмета које је студент положио; pi - број бодова кое носи i-ти предмет;
xi - оцену коју је студент остварио на i  том предмету; BG – број година од уписа датог студијског
програма.
2.
Приликом уписа школске 2014/15. године студенти уписују све неположене предмете, као и
све нове предмете, које желе да слушају. Студент мора уписати број предмета који вреде минимум 37
ЕСПБ а највише може уписати 90 ЕСПБ. Самофинансирајућим студентима се препоручује да упишу
предмете који вреде најмање 60 ЕСПБ ради стицања права уписа на терет буџета школске 2015/16.
године. Студент који се финансира на терет буџета мора да упише минимум 60 ЕСПБ. Ако студент
жели да упише више од 90 ЕСПБ, пише молбу Декану Факултета.
3.
Студенти прве године студија могу уписати наредну студијску годину ако су освојили најмањје
37 ЕСПБ у школској 2013/14. години. У супротном они поново уписују прву годину, са могућношћу
слушања предмета из друге године. Такође, студент уписује предмете летњег семестра у текућој
школској години, ако има положене обавезе за слушање истих и ако има неположених испита из
текуће и претходне студијске године који укупно вреде највише 90 ЕСПБ.
4.
Студент друге године може уписати трећу годину студија у статусу самофинансирања ако је у
току школске 2013/14. године освојио минимум 37 ЕСПБ, и ако је у току петходног школовања
остварио минимум 74 ЕСПБ.
5.
Студент треће године може уписати четврту годину студија у статусу самофинансирања ако је
у току школске 2013/14. године освојио минимум 37 ЕСПБ, и ако је током претходног школовања
остварио минимум 111 ЕСПБ.
6.
Ако студент у школској 2013/14. години стекне законски минимум ЕСПБ за упис на буџет, а
нема укупно освојен довољан број ЕСПБ (за трећу годину минимум 74 ЕСПБ, односно, за четврту
годину минимум 111 ЕСПБ) онда студент уписује "поновљену" годину са статусом који је остварио
полагањем испита у школској 2013/14. години. Студент може да слуша предмете наредне године.
7.
Студенти који су четврту годину студија уписали на терет буџета школске 2013/14. године (а
нису завршили основне академске студије) задржавају право да се школске 2014/15. године
финансирају на терет буџета.
8.
Ако студент треба да слуша неке предмете из зимског семестра наредне године студија онда
он мора да упише све предмете из зимског семестра, а ако слуша и неке предмете из летњег
семестра, онда мора уписати све предмете летњег семестра. Студенту се може одобрити слушање
само зимског семестра, без могућности слушања летњег семестра.

9.
Сви студенти плаћају упис школске године 2014/15. године 6.500,00 динара, односно 3.500,00
динара ако немају заосталих испита и ако нису "понављали" ни једну годину, односно плаћају упис
према важећем Трошковнику Факултета у тренутку уписа.
10.
За предмете, за које је стекао услов за излазак на испит, а није положио, студент плаћа само
пријаву испита.
11.
Неположене предмете за које је предвиђено полагање испита преко колоквијума и за које је
стекао услов за излазак на испит а није га положио, студент може исте да полаже преко колоквијума,
без поновног слушања, а уплаћује по предмету 2.000,00 динара. Ако ове предмете студент жели поново
да слуша, онда плаћа по боду 500,00 динара односно плаћа цену бода према важећем Трошковнику
Факултета у тренутку уписа.
12.
Предмете за које студент није добио потпис (није испунио предиспитне обавезе), студент поново
уписује и плаћа 1.000,00 динара по боду, односно цену бода према важећем Трошковнику Факултета у
тренутку уписа. Студент се ставља у групу за слушање тог предмета приликом уписа године.
13.
Предмете за наредну годину студија, самофинансирајући студенти плаћају 1.500,00 динара по
боду (осим Архитектуре где је цена бода 1.650,00 динара), односно, према цени бода важећег Трошковника
Факултета у тренутку уписа.
14.
Студенти први пут уписани у прву годину студија школске 2013/14. годину, који уписују школску
2014/15. годину као самофинансирајући студенти (који рангирањем нису стекли право да студирају на
терет буџета), а школске 2013/14. године су остварили законски минимум ЕСПБ, нове предмете плаћају
750,00 динара по боду (осим Архитектуре где је бод 825,00 динара) односно према цени бода важећег
Трошковника Факултета у тренутку уписа.
15.
Студенти први пут уписани у другу годину студија школске 2013/14. годину, који уписују школску
2014/15. годину као самофинансирајући студенти, а остварили су школске 2012/13. и 2013/14. године
миниму 96 ЕСПБ, нове предмете плаћају 750,00 динара по боду (осим Архитектуре где је бод 825,00
динара) односно према цени бода важећег Трошковника Факултета у тренутку уписа.
16.
Студенти први пут уписани у трећу годину студија школске 2013/14. године, који уписују школску
2014/15. годину као самофинансирајући студенти, а остварили су школске 2011/12., 2012/13. и 2013/14.
године минимум 144 ЕСПБ, нове предмете плаћају 750,00 динара по боду (осим Архитектуре где је бод
825,00 динара) односно према цени бода важећег Трошковника Факултета у тренутку уписа.
17.
Студенти уписани школске 2006/07. године и после могу да заврше основне студије у законоском
року, и за сваку годину плаћају трошкове уписа и овере семестара и имају статус према Закону о високом
образовању. Студенти уписани школске 2006/07. године имају рок завршетка основних академских студија
према Закону.
18.
Студенти уписани на основне студије до ступања на снагу Закона о високом образовању могу
завршити ове студије по започетом наставном плану и програму, условима и правилима студија у
законском року.

Мастер академске студије
Упис на мастер академске студије обавиће се у складуса конкурсом и Правилником о упису на
студијске програме Факултета техничких наука. Студенти који су одбранили дипломски рад на основним
академским студијама имају право да конкуришу за упис на мастер академске студије. Студенти имају
право да у законском року року заврше мастер академске студије. Студенти за сваку годину плаћају
трошкове уписа и овере семестара.
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Продужење рока студирања
У случају прекорачења рока студирања у двоструком износу од номиналног рока
трајања студија на било ком нивоу студија, студент подноси захтев за продужење
рока трајања за детаљним образложењем у складу са Законом о високом
образовању, члан 94.
У захтеву за продужење рока студент мора навести переиод продужења са
детаљним образложењем разлога због којих се образложење тражи.
Одлуку о продужењу рока студирања доноси ННВ Факултета на предлог
руководиоца студијског програма који претходно оверава продекан за наставу
Факултета.
Похађње наставе на мастер студијама
Студенти четврте године основних академских студија Факултета техничких наука,
који нису благовремено дипломирали и којима су преостала највише два
неположена предмета, могу поднети молбу за одобрење слушања наставе на
мастер студијама у зимском семестру школске 2014/15. године. Ако студенти до 1.
новембра 2014. године положе преостале испите и одбране дипломски рад, биће
уписани на мастер студије у статусу који ће бити одређен у складу са расположивим
бројем буџетских места на датом студијском програму.
Одлуку по поднетом захтеву доноси продекан за наставу Факултета.
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