ПБАВЕШТЕОЕ
П УПИСУ II, III и IV ГПДИНЕ СТУДИЈА
шк. 2019/2020. гпд.
Пријава и упис јесеоег семестра за студенате кпји су пплпжили све испите из уписане
гпдине студија, пбавиће се у перипду пд 02.10. дп 04.10.2018 гпдине, а сви пстали студенти
упис јесеоег семестра мпгу пбавити дп 10.10.2019. гпдине.
НАСТАВА ЗА СТУДЕНТЕ II, III И IV ГПДИНЕ ППЧИОЕ
07.10.2019. ГПДИНЕ
Статус студента у щк. 2019/2020. гпдини утврђиваће се на пснпву ппстигнутих ЕСПБ
бпдпва у прпщлпј щкплскпј гпдини. За упис на терет бучета неппхпднп је 48 ЕСПБ бпдпва.
Факултет ће у складу са Правилникпм, сашинити најпре Јединствену, а затим и Кпнашну ранг
листу.
Студенти кпји сматрају да им нису извреднпване све активнпсти и исказани пстварени
бпдпви кредита на Јединственпј ранг листи имају правп пригпвпра.
СВИ СТУДЕНТИ КПЈИ СУ СТЕКЛИ ПРАВП УПИСА БЕЗ ПБЗИРА НА СТАТУС (БУЏЕТ
ИЛИ САМПФИНАНСИРАОЕ) ПБАВЕЗНИ СУ ДА УПЛАТЕ:
1. Псигураое студената (сврха уплате)
200,00 динара
Прималац: Педагпщки факултет у Враоу,
ж.р. 840-1244666-48
2. Чланарина (сврха уплате)
250,00 динара
Прималац: Студентска прганизација Педагпщкпг факултета у Враоу,
ж.р. 160-372872-64
3. Кандидат кпји је стекап правп уписа у статус сампфинансирајућег студента дужан је да
уплати ппред две наведене уплате, прву рату щкпларине
Шкпларина (сврха уплате)
Прималац: Педагпщки факултет у Враоу,
ж.р. 840-1244666-48
Пстатак щкпларине, кпји је индивидуалан кпд свакпг студента у зависнпсти пд
пренесених и нпвпуписаних предмета, мпже се уплатити у 3 једнаке рате у следећим
рпкпвима:

II рата дп 15. јануара 2020.
III рата дп 15. априла 2020.
IV рата дп 15. маја 2020.
У слушају неппщтпваоа динамике уплате щкпларине студент неће бити у
мпгућнпсти да пстварује права пп пснпву щкплпваоа.
НАППМЕНА: Студенти уписани у прву гпдину пснпвних студија щк.2015/2016. гпдине
кпји су у прпщлпј щкплскпј гпдини имали статус бучетских студената задржавају правп
да се у нареднпј щк. 2019/2020. гпдини финансирају из бучета тј. најдуже гпдину дана
пп истеку редпвнпг трајаоа студија.
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