ОБАВЕШТЕЊЕ
О УПИСУ У ВИШУ И ПОНОВЉЕНУ ГОДИНУ ДОКТОРСКИХ СТУДИЈА
ШК. 2017/2018. ГОДИНЕ
Услов за упис у II годину докторских студија је 47 ЕСПБ бодова (48 ЕСПБ бодова за
буџетске студенте) остварених у I години студија који укључују положене и све обавезне
предмете за студијски програм. Под обавезним предметима подразумевају се и предмети из
група: Математика, Хемија, Термодинамика и Феномени преноса на студијским програмима
где су предвиђени. (47 ЕСПБ бодова=37 ЕСПБ бодова у положеним испитима и 10 ЕСПБ
бодова је истраживачки рад).
Услов за упис у III годину докторских студија су положени сви испити предвиђени
студиjским програмом докторских студија, укључујући и одбрањен Завршни испит и Енглески
језик до 30.09. 2017. године.
Рок за завршетак ДАС је шест школских година, рачунајући од школске године уписа, уз
могућност два продужења рока, под одређеним условима, уз захтев студента.
Студенти којима истиче рок за завршетак студија шк. 2016/2017. су уписани шк.
2010/2011. и 2011/2012. године и студенти поновно уписани (након истека рока за
завршетак студија) у III годину студија шк. 2014/2015. и 2015/2016. године. Потребно је да
ови студенти прочитају обавештење на сајту Факултета које је у Студентским вестима
објављено 06.09.2017. године под називом: “Рокови за завршетак докторских и
магистарских студија/одбрану докторске дисертације и поновни упис“.
Студенти који нису поднели захтев за продужење рока за завршетак студија, а имају
право на продужење, могу да позову Миљу Дачић на тел. бр. 3370-426
УПИС У ВИШУ ГОДИНУ ДОКТОРСКИХ СТУДИЈА И УПИС У ПОНОВЉЕНУ
ГОДИНУ СТУДИЈА У ШК. 2017/2018. год. ОБАВИЋЕ СЕ 17, 18. и 19. октобра 2017.
године, од 10,00 до 14,00 сати у Студентској служби, сoбa бр 5.
Потребно је да студенти, пре уписа, провере преко свог електронског налога да ли су им сви
положени испити и све уплате школарине евидентирани (неправилност пријавити на тел. бр.
3370-426, благовремено).
ЗА УПИС/ОБНОВУ ЈЕ ПОТРЕБНО:
• ПОНЕТИ ИНДЕКС
• JEДAН ПОПУЊЕН И ПОТПИСАН ПРИЈАВНИ ЛИСТ ШВ-20
• И ПОРЕД ТОГА, ОБАВЕЗНО ПРЕ УПИСА, ПОПУНИТИ ШВ-20 ОБРАЗАЦ У
ВАШЕМ ЕЛЕКТОНСКОМ НАЛОГУ. Корисничко име је број индекса- примeр
20114009, лозинка је ваш лични матични број (уколико нисте променили лозинку)
• ДОКАЗ О УПЛАТИ ШКОЛАРИНЕ НА ЖИРО РАЧУН ФАКУЛТЕТА
• ДОКАЗ О УПЛАТИ 100,00 ДИНАРА НА ЖИРО РАЧУН ФАКУЛТЕТА (сврха
уплате: за Центар за развој каријере)
• ДОКАЗ О УПЛАТИ 300,00 ДИНАРА НА ЖИРО РАЧУН ФАКУЛТЕТА, позив на
број 300 (сврха уплате: Oсигурање)
• ФОТОКОПИЈА УГОВОРА за стипендисте, студенте запослене на факултетима и у
институтима чланицама Универзитета у Београду, запослене на ТМФ-у и у
Иновационом центру ТМФ-а, а за незапослене уверење да је студент на евиденцији
Националне службе за запошљавање, не старије од 10 дана.

Жиро рачун Факултета: 840 – 1441666 – 69, позив на број 62400
ШКОЛАРИНА ПРЕМА ЦЕНОВНИКУ ФАКУЛТЕТА:
Упис у семестар први пут плаћа се на следећи начин:
-Студенти који плаћају пуну цену школарине:
Упис у семестар први пут плаћа се у износу од 49.500,00 динара и може се уплатити у две
једнаке рате;
-Незапослени студенти и студенти запослени на факултетима и у институтима чланицама
Универзитета у Београду:
Упис у III семестар је износу од 25.000,00 динара (и упис у IV семестар je 25.000,00 динара);
Упис у V семетар је 25.000,00 динара (и упис у VI семестар je 25.000,00 динара);
-Студенти запослени на ТМФ-у и у Иновационом центру ТМФ-а и стипендисти
Министарства просвете, науке и технолошког развоја:
Упис у III семестар је 16.500,00 динара (упис у IV семестар је 5.500,00 динара)
Упис у V семестар је 5.500,00 динара (и упис у VI семестар је 5.500,00 динара)
-Студенти запослени на ТМФ–у у звању асистента, ослобођени су плаћања школарине.
УПИС У ПОНОВЉЕНУ ГОДИНУ СТУДИЈА ЈЕ 33.000,00 динара и може се уплатити у две
једнаке рате.

Жиро рачун Факултета: 840 – 1441666 – 69, позив на број 62400, број модела 97
ВАЖНО
Сви студенти докторских студија који су завршили III годину студија, а нису одбранили
докторску дисертацију, у обавези су да, до одбране дисертације, у Студентску службу доносе
индекс и један пријавни лист за упис студената-ШВ-20. И ПОРЕД ТОГА, ОБАВЕЗНО ПРЕ
УПИСА, ПОПУНИТИ ШВ-20 ОБРАЗАЦ У ВАШЕМ ЕЛЕКТОНСКОМ НАЛОГУ.
Упис у наведене године студија се не плаћају, осим 300,00 динара за осигурање и 100,00
динара за Центар за развој каријере.
Студент који не изврши упис/обнову школске године губи статус студента.
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