ОБРАЗАЦ ЗА СТУДЕНТЕ КОЈИ СУ ВЕЋ УПИСАНИ НА ДОКТОРСКЕ СТУДИЈЕ
_________________________________
Име и презиме студента
Статус студента:

____________
_____________________
Број индекса
Телефон и e-mail адреса

1. Студент који се финансира из буџета

2. Самофинансирајући студент

У школској _____ години уписујем следеће предмете и обавезе 1:
Назив предмета, односно обавезе 2 и година студија
на којој се предмет или обавеза налазе

Број ЕСПБ 3
Накнада у
и врста уписа 4 динарима5

1.

2.

3.

4.

5.

6.

7.

8.

УКУПНО:
У Нишу, _______. год.

_______________________________
(потпис студента)

Списак предмета и обавеза, као и број ЕСПБ, видети у Студијском програму докторских академских студија
права по којем студирате (из 2008., 2012. или 2013. године).
2
Уписати називе свих обавеза, без обзира да ли носе ЕСПБ. Водити рачуна о условљености уписа појединих обавеза.
3
Самофинансирајући студенти уписују онолико обавеза колико је потребно да остваре најмање 37 ЕСП
бодова. Студент који студира уз рад при упису одговарајуће године студија опредељује се, у складу са
студијским програмом, за онолико предмета колико је потребно да се оствари најмање 30 ЕСПБ бодова,
осим ако му је до краја студијског програма остало мање од 30 ЕСПБ бодова (чл.102. Закона о високом
образовању).
Уколико студенти имају намеру да се наредне школске године рангирају у оквиру броја студената чије се
школовање финансира из буџета, они морају уписати и испунити обавезе које доносе потребан број ЕСП
бодова прописан Законом о високом образовању.
4
Обавезу који први пут уписујете означити са „ПРВИ УПИС“, а обавезу коју поново уписујете са „ПОНОВЉЕНИ УПИС“.
5
Накнада за 1 ЕСП бод за предмете и остале обавезе које се први пут уписују износи 2.083,00 динара (страни
студенти 25е), а за предмете и остале обавезе које у претходној школској години нису испуњене и поновно се
уписују накнада је 1042,00 динара за 1 ЕСП бод (страни студенти 12,5е), осим за припрему и израду докторске
дисертације за шта је накнада увек 2.083,00 динара за 1 ЕСП бод. Буџетски студенти не попуњавају ову колону.
1

