Обавештење
о упису ЕСПБ у школској 2018/2019. години
Студенти који су школске 2017/2018. године први пут уписали прву годину
Основних академских студија права уписују школску 2018/2019. годину УПИСОМ
БОДОВА (ЕСПБ).
• Студенти који су стекли право уписа школске 2018/2019. године на терет буџета
Републике Србије (стекли у школској 2017/2018. години најмање 48 ЕСПБ) у обавези су
да упишу најмање 60 ЕСПБ, и то:
1. Приликом уписа ЕСПБ у школској 2018/2019. години, студент најпре уписује
неположене предмете из претходне школске године, а затим и предмете из наредне (друге)
године студије.
Максималан број бодова који студент може да упише у школској . години износи 72
ЕСПБ.
2. Студент који је положио све испите са прве године мора уписати све бодове из
предмета са друге године студијског програма
• Студенти који у школској 2017/2018. години нису остварили 48 ЕСПБ, уписују
школску 2018/2019 годину као самофинансирајући студенти, уписом најмање 37 ЕСПБ
и то:
1. Уписом најпре бодова са прве године основних академских студија права које
студент није положио, уз могућност промене изборног предмета уколико је неположени
испит изборни предмет. Цена бода за непромењени (одслушани) предмет (обавезни или
изборни) је 700 РСД, а цена бода за промењени изборни предмет је 1383.33 РСД.)
2. Остатак до минимално 37, а максимално 72 ЕСПБ, студент остварује уписом бодова
из предмета са друге године по цени од 1383.33 РСД.
Бирање предмета из којих се уписују бодови врши се попуњавањем анкетног листа
који се преузима на скриптарници Факултета или преко студентског сервиса на сајту
Факултета у термину о који је за то одређен.
3.Студент који студира уз рад, опредељује се, у складу са студијским програмом за
онолико предмета колико је потребно да оствари најмање 30 ЕСПБ.

НАПОМЕНА:
Студенти који су у школској 2017/2018 одслушали другу, трећу или четврту година
студија имају право да на лични захтев упишу школску 2018/2019. годину уписом
бодова из предмета, по горе наведеним правилима.

