ВИСОКА ЖЕЛЕЗНИЧКА ШКОЛА
СТРУКОВНИХ СТУДИЈА
Београд

О Б А В Е Ш Т Е Њ Е

O УСЛОВИМА СТУДИРАЊА НА ОСНОВНИМ СТРУКОВНИМ СТУДИЈАМА
У ШКОЛСКОЈ 2017/2018. ГОДИНИ
I. Студенти уписани на основне струковне студије до ступања на снагу новог Закона о високом образовању
(„Службени гласник РС“, број 88/2017 од 29.09.2017.г.) у складу са одредбама чл. 82-88. Закона о високом
образовању („Службени гласник РС“, бр. 76/05, 100/07 – аутентично тумачење, 97/08, 44/10, 93/12, 89/13, 99/14,
45/15 – аутентично тумачење, 68/15 и 87/16) и чл. 38. Правилника о студијама МОГУ ДА ЗАВРШЕ СТУДИЈЕ ПО
ЗАПОЧЕТОМ СТУДИЈСКОМ ПРОГРАМУ, УСЛОВИМА И ПРАВИЛИМА СТУДИЈА, НАЈКАСНИЈЕ ДО
ИСТЕКА РОКА КОЈИ СЕ ОДРЕЂУЈЕ У ДВОСТРУКОМ БРОЈУ ШКОЛСКИХ ГОДИНА ПОТРЕБНИХ ЗА
РЕАЛИЗАЦИЈУ СТУДИЈСКОГ ПРОГРАМА, РАЧУНАТО ОД ДАНА ПОЧЕТКА СТУДИРАЊА ТОГ
СТУДИЈСКОГ ПРОГРАМА (ШЕСТ ШКОЛСКИХ ГОДИНА).
II. Студенти који су уписали Школу У ПЕРИОДУ ОД ШКОЛСКЕ 2002/2003 ГОДИНЕ ДО 2006/2007 ГОДИНЕ по
старим неакредитованим смеровима МОРАЈУ ДА ЗАВРШЕ ШКОЛУ ДО КРАЈА ШКОЛСКЕ 2017/2018.
ГОДИНЕ, ОДНОСНО ДО 30.09.2018. ГОДИНЕ.
III. Ако студент не заврши студије у року из става 1. и 2. овог Обавештења ПРЕСТАЈЕ МУ СТАТУС СТУДЕНТА.
IV. Студент основних струковних студија који није завршио студије у законском року, а жели да настави студије,
мора се исписати, па поново конкурисати на исти студијски програм без полагања пријемног испита и може
покренути поступак за признавање положених испита.
V.

Студент из става 4. овог Обавештења плаћа сразмеран део школарине обрачунат према броју ЕСПБ бодова
неположених испита у висини од 1.333,00 динара по ЕСПБ боду (20 EURA по ЕСПБ боду за стране држављане) и
може се уплатити у највише четири рате.

VI. Студент ЈЕ ОБАВЕЗАН ДА СВАКЕ ГОДИНЕ УЗАСТОПНО УПИСУЈЕ ГОДИНУ СТУДИЈА, у супротном
ПРЕСТАЈЕ МУ СТАТУС СТУДЕНТА.
VII.

Студент који се финансира из буџета и који у току школске године оствари 48 ЕСПБ бодова има право да се у
наредној школској години финансира из буџета уколико се рангира у оквиру прописане квоте укупног броја
студената који се финансирају из буџета по појединим студијским програмима.

VIII. Студент који се финансира из буџета, а који у току школске године оствари мање од 48 ЕСПБ бодова има право
да настави студије у статусу студента који сам финансира студије и потребно је да оствари најмање 37 ЕСПБ
бодова.
IX. Студенти са инвалидитетом и студенти уписани по афирмативној мери који су у школској 2016/2017. години
остварили 36 ЕСПБ бодова имају право да се у наредној школској години финансирају из буџета.
X.

Студент који је у школској 2016/2017. години остварио најмање 48 ЕСПБ бодова потребно је да за упис на буџет у
наредну годину (другу или трећу) поднесе попуњене Молбу и захтев за рангирање које заједно са обрасцима ШВ20, пријавним листом и индексом предаје студентској служби до 18.10.2017. године.

XI. Студент који је у школској 2016/2017. години остварио 37-47 ЕСПБ бодова потребно је да за упис на
самофинансирање у наредну годину (другу или трећу) поднесе попуњене Молбу и захтев за рангирање које
заједно са обрасцима ШВ-20, пријавним листом, уговорима о плаћању школарине, уплаћеном првом ратом
школарине (оригинал уплатнице) и индексом предаје студентској служби до 18.10.2017. године.
XII.

Студент који је у школској 2016/2017. години остварио мање од 37 ЕСПБ бодова уписује поново исту годину
студија, потребно је да студентској служби поднесе попуњене обрасце ШВ-20, пријавни лист, уговоре о плаћању
школарине, уплаћену прву рату школарине (оригинал уплатнице) и индекс до 18.10.2017. године.

XIII. Студент МОЖЕ БИТИ ФИНАНСИРАН ИЗ БУЏЕТА САМО ЈЕДАНПУТ НА ИСТОМ СТЕПЕНУ СТУДИЈА.
Достављено:
- огласна табла
- архива

Директор
др Зоран Бундало, проф.

