УНИВЕРЗИТЕТ У НОВОМ САДУ
ФИЛОЗОФСКИ ФАКУЛТЕТ
Дана, 06. 09. 2019. године

УПИС СТУДЕНАТА У НАРЕДНУ ГОДИНУ СТУДИЈА ШКOЛСКЕ
2019/2020. ГОДИНЕ
за студенте који су закључно са септембарским испитним
роком остварили следеће услове
ОД 16. 9. 2019. ДО 27. 9. 2019. ГОДИНЕ од 10:30 до 13:00 У НАРЕДНУ
ГОДИНУ СТУДИЈА МОГУ СЕ УПИСАТИ СЛЕДЕЋИ СТУДЕНТИ:
ОСНОВНЕ АКАДЕМСКЕ СТУДИЈЕ (ОАС):
- Сви студенти који су у шк. 2018/2019. години били на буџету и остварили 60, 120
или 180 ЕСПБ (чиста година)
- Сви студенти који су у шк. 2018/2019. години били на самофинансирању и
остварили 60, 120 или 180 ЕСПБ (чиста година)
- Сви студенти који су остварили мање од 37, 74 или 111 ЕСПБ (обнова године)
- Студенти завршне године студија који у школској 2019/20. години продужавају
студије (четврта година - продужеци)
МАСТЕР АКАДЕМСКЕ СТУДИЈЕ (МАС):
- Студенти завршне године студија који у школској 2018/19. години продужавају
студије
- Студенти прве године мастер студија Конференцијско, стручно и аудиовизуелно
превођење који су у шк. 2018/19. години остварили мање од 37 ЕСПБ (обнова године)
ДОКТОРСКЕ СТУДИЈЕ (ДС): Упис од 16. септембра до 18. октобра 2019. године
СТУДЕНТИ КОЈИ НЕ ИСКОРИСТЕ МОГУЋНОСТ РАНИЈЕГ УПИСА ДО 27. 9. 2019.
ГОДИНЕ, УПИСАЋЕ СЕ У НАРЕДНУ ГОДИНУ СТУДИЈА ОД 08. 10. 2019. ГОДИНЕ,
НАКОН РАНГИРАЊА СТУДЕНАТА!!!
НАПОМЕНА:
МОЛИМО СВЕ СТУДЕНТЕ КОЈИ ИМАЈУ ПРАВО УПИСА ПРЕМА НАВЕДЕНИМ УСЛОВИМА
ДА ИСКОРИСТЕ ПРИЛИКУ И РАНИЈЕ УПИШУ ГОДИНУ, КАКО СЕ НЕ БИ СТВАРАЛА
НЕПОТРЕБНА ГУЖВА И ЧЕКАЊЕ У РЕДУ.
ТАКОЂЕ ВАС МОЛИМО ДА ПРЕ ДОЛАСКА НА ШАЛТЕР, ПРОВЕРИТЕ НА ВАШЕМ
СТУДЕНТСКОМ НАЛОГУ ДА ЛИ СУ ВАМ СВИ ИСПИТИ ЗАВЕДЕНИ. УКОЛИКО НИСУ
МОЛИМО ЗА СТРПЉЕЊЕ ЈЕР НИСУ СВИ ЗАПИСНИЦИ ИЗ СЕПТЕМБАРСКОГ ИСПИТНОГ
РОКА СПРОВЕДЕНИ.
СВЕ УПЛАТЕ ЗА УПИС ИЗВРШИТЕ ПРЕКО ВАШЕГ СТУДЕНТСКОГ НАЛОГА И ПРЕ
ДОЛАСКА НА ШАЛТЕР ПРОВЕРИТЕ ДА ЛИ СЕ УПЛАТА НАЛАЗИ НА ВАШЕМ РАЧУНУ.

УПИС У НАРЕДНУ ГОДИНУ СТУДИЈА ШК. 2019/20. ГОДИНЕ ЗА
СВЕ СТУДЕНТЕ КОЈИ НИСУ ИСКОРИСТИЛИ/ОСТВАРИЛИ
МОГУЋНОСТ РАНИЈЕГ УПИСА
УПИС од 08.10.2019. године
Шалтери Студентске службе за време уписа од 08.10. до
18.10.2019. раде од 9:00 до 13:00
ВАЖНО:
- Студенти који нису остварили 60, 120 или 180 ЕСПБ у шк. 2018/19. години
уписиваће се у наредну годину студија од 08. до 18. октобра 2019. године након
што се објаве званични услови уписа за остваривање права на буџетска места
- 4. октобра биће истакнута прелиминарна ранг листа са укупним бројем бодова
за упис у наредну годину студија
- 7. октобра студенти ће имати право на жалбу уколико им бодови нису добро
обрачунати (на шалтерима службе од 10:30 до 13:00)
- 7. октобра биће објављена коначна ранг листа (до 15 часова)
ШТА ЈЕ ПОТРЕБНО ЗА УПИС?
- ШВ ОБРАЗАЦ – 2 ком.
- ИНДЕКС
- ПЕЧАТ ИЗ СЕМИНАРСКЕ БИБЛИОТЕКЕ
- УПЛАТА
Уплату извршите електронским путем, обавезно проверите на вашем налогу да
ли су вам средства прошла јер у супротном нећете моћи да извршите упис
године. Напомињемо да је неопходно да прође дан или два дана од тренутка
када уплатите средства до тренутка када вам се иста прикажу на рачуну.
Одлуком Савета Факултета, одобрено је плаћање школарине у 4 (четири) једнаке
рате према следећој динамици:
 1. рата приликом уписа године
 2. рата до 10. јануара
 3. рата до 10. марта
 4. рата 1. јуна
Приликом уписа:
- буџетски студенти (ОАС) плаћају трошкове уписа и осигурања у износу од 7.000
динара
- самофинансирајући студенти (ОАС) плаћају трошкове уписа и осигурања у износу од
7.000 динара и прву рату школарине у износу од 16.250 или 24.000 динара
- студенти (ОАС и МАС) који обнављају годину треба да изврше уплату у износу од
12.000 или 16.000 динара у зависности од студијске групе

- студенти (ОАС) који први пут продужавају завршну годину студија треба да уплате
износ од 5.000 динара а студенти који други, трећи или четврти пут продужавају
завршну годину студија плаћају износ од 9.000 динара
- студенти (МАС) који први пут продужавају завршну годину студија треба да уплате
износ од 5.000 динара а студенти који други пут продужавају завршну годину студија
плаћају износ од 9.000 динара
- Студенти докторских студија (ДС) плаћају редовне трошкове уписа 20.000 динара и
прву рату школарине 30.000 динара
- Студенти докторских студија (ДС) који обнављају годину плаћају 20.000 динара по
семестру
- Студенти докторских студија (ДС) који први пут продужавају завршну годину
студија треба да уплате износ од 5.000 динара а студенти који други или трећи пут
продужавају годину плаћају износ од 9.000 динара
Сви трошкови уписа предвиђени су Ценовником Филозофског факултета за
школску 2019/2020. годину.
Шалтери Студентске службе за време уписа од 08.10. до 18.10.2019. раде од 9:00
до 13:00
Студентска служба
Филозофски факултет

