Поштовани студенти,
Обавештење о Упису
- Студенти који су уписани по програму ВИШЕ ШКОЛЕ
и студенти којима је по Закону о Високом
образовању истекао рок за завршетак студија у
двоструком броју школских година потребних за
реализацију студијског програма, а којима је према
препоруци
министарства
Просвете,
науке
и
технолошког развоја на лични захтев омогућено да
продуже студирање по започетом студијском
програму, условима и правилима студирања за још
једну школску годину до краја школске 2020/21
године, обавиће Упис према следећем распореду:

датум

време

СТУДИЈСКИ ПРОГРАМ

- Воћарство и виноградарство
- Ратарство и повртарство
- Струковна ветерина
15.10.2020.
(четвртак)

- Сточарство
9–14 сати
-Прехрамбена технологија
- Заштита биља
-студијски програми и смерови по
програму Више школе

студентској служби предају лично:
Студенти уписани по програму Више школе
- индекс
- 1 попуњен ШВ-20 образац (добија се у студентској служби)
- Захтев за активирање статуса
1.Доказ о уплати накнаде за студентски стандард (4.500 дин.)
(могуће је уплатити целокупни износ од 4.500 дин. накнаде за студенски стандард или
уплатити прву рату у износу од 2.250 дин при упису, а другу рату у износу од 2.250
дин до 14.11.2020. године)

2.Доказ о уплати надокнаде за обнову године за
самофинансирајуће студенте 10% од цене школарине
(4.000 динара)

студентској служби предају лично:
Студенти којима је по Закону о Високом образовању истекао рок
за завршетак студија у
двоструком броју школских година
потребних за реализацију студијског програма, а којима је према
препоруци Министарства Просвете, науке и технолошког развоја
на лични захтев омогућено да продуже студирање по започетом
студијском програму, условима и правилима студирања за још
једну школску годину до краја школске 2020/2021 године

- индекс1 попуњен ШВ-20 образац (добија се у студентској служби)
-Захтев за активирање статуса
-доказ о уплати накнаде за студентски стандард 4.500 дин. (могуће је
уплатити целокупни износ од 4.500 дин. накнаде за студенски стандард или уплатити прву
рату у износу од 2.250 дин при упису, а другу рату у износу од 2.250 дин до 14.11.2020.
године)

