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ОБАВЕШТЕЊЕ
за студенте Високошколске јединице у Медвеђи
РЕДОВАН ЈАНУАРСКО-ФЕБРУАРСКИ ИСПИТНИ РОК ПОЧИЊЕ 08.02.2016. ГОД.
Пријављивање испита врши се предајом пријава на шалтеру у ВШЈ у Медвеђи или електронским путем, у
периоду од 18. до 22. јануара 2016. године.
Самофинансирајући студенти у обавези су да до краја рока за пријаву испита измире новембарску рату
школарине.
I НАКНАДЕ ЗА СТУДЕНТЕ КОЈИ СТУДИРАЈУ ПО „БОЛОЊИ“
А) Студенти који су први пут уписали годину студија (буџетски и самофинансирајући)
1. Прве три пријаве испита из предмета са уписане године студија ................................................... 0 динара;
2. Четврта и свака наредна пријава из предмета са уписане године студија................................ 800 динара;
3. Прве три пријаве испита из предмета са претходних година студија ....................................... 550 динара;
4. Четврта и свака наредна пријава испита из предмета са претходних година студија ............ 800 динара;
Б) Студенти који су обновили годину студија
1. Прва пријава испита у обновљеној години (за сваки предмет)....................................................... 0 динара;
2. Друга и трећа пријава испита ......................................................................................................... 550 динара;
3. Четврта и свака наредна пријава испита....................................................................................... 800 динара;
В) Студенти након истека школске године у којој су слушали IV годину студија, осим студената у
„продуженој” години
1. Прве три пријаве испита у школској години ................................................................................... 550 динара;
2. Четврта и свака наредна пријава испита .......................................................................................... 800 динара;
Г) Студенти у „продуженој” години студија
1. Прва пријава испита у „продуженој” години студија (за сваки предмет) ....................................... 0 динара;
2. Друга и трећа пријава испита .......................................................................................................... 550 динара;
3. Четврта и свака наредна пријава испита ........................................................................................ 800 динара;
Број пријава испита за све студенте који студирају по „Болоњи“ рачуна се почев од овог испитног рока.
II НАКНАДЕ ЗА СТУДЕНТЕ КОЈИ СТУДИРАЈУ ПО СТАРИМ СТУДИЈСКИМ ПРОГРАМИМА
А) Самофинансирајући студенти, студенти који су обновили годину студија и самофинансирајући
студенти током трајања апсолвентског стажа
1. Пријава испита (без обзира на број полагања) ...........................................................................550 динара;
Б) Студенти (буџетски и самофинансирајући) по истеку апсолвентског стажа
1. Пријава испита (без обзира на број полагања) ........................................................................ 1000 динара;
Број полагања испита за све студенте који студирају по старим студијским програмима рачуна се
почев од првог полагања испита из датог предмета.
III НАКНАДЕ ЗА СВЕ КАТЕГОРИЈЕ СТУДЕНАТА
1. Полагање испита пред комисијом (после 3 неуспешна полагања).................................. 3.000 динара;
2. Полагање испита пред изабраним испитивачем (после 4 неуспешна полагања)........... 2.500 динара;
3. Накнадна пријава испита (најкасније до два дана пре почетка испита из предмета који се
пријављује) и неуредна пријава испита која не буде исправљена у прописаном року:
- за студенте који не плаћају испит ...........................................................................1500 динара,
- за студенте који плаћају испит накнада се увећава се за 1000 динара.

