УНИВЕРЗИТЕТ У БЕОГРАДУ
ГЕОГРАФСКИ ФАКУЛТЕТ

Услови уписа у вишу (другу, трећу или четврту) годину
основних академских студија у школској 2017/2018. години

Географски факултет у Београду, сагласно Закону о високом образовању и правилима
студирања заснованим на Европском систему преноса и акумулације бодова (ЕСПБ бодови),
објављује услове уписа за школску 2017/18. годину:
При упису сваке школске године студент се опредељује за предмете из студијског
програма. Пријављивање је условљено претходно положеним предметима. Приликом уписа
студент пријављује предмете за слушање прво из претходне године које није положио, а
затим из наредне године студија.
Услови уписа „на терет буџета“
Студент који се финансира из буџета при упису школске године опредељује се за онолико
предмета колико је потребно да се оствари најмање 60 ЕСПБ бодова.
Изузетно од овог правила, могуће је дозволити, уз молбу продекану за наставу, и упис већег
броја ЕСПБ бодова. У том случају се пренос неположених предмета из претходне школске
године плаћа у износу од 70% вредности ЕСПБ бодова пренетих предмета.
У циљу бржег завршавања студија, посебно успешним студентима (који не преносе ЕСПБ
бодове и са просеком преко 8,5 и) може се омогућити упис већег броја бодова, али не више
од 90 ЕСПБ бодова.

1. Студенти који су у школској 2016/2017. години остварили 48 и више ЕСПБ бодова, без
обзира на статус који су имали у школској 2016/17. години, рангирају се за школску
2017/2018. годину у оквиру свог студијског програма и године. Рангирање студената за
буџетско финансирање обухвата све студенте уписане исте школске године на одређени
студијски програм, а врши се по формули:

PSR 

 (Broj kredita koji nosi predmet) (Ocena na predmetu)
N  60

где је N број година из наставног плана које је студент требало да заврши од тренутка
уписа, а сума обухвата све предмете које је студент положио.

Максималан број могућих остварених ЕСПБ бодова је 60.
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Услови уписа за студенте који су током школске 2016/2017. године остварили 48 и
више ЕСПБ бодова у оквиру свог студијског програма, а нису ушли у Законом
предвиђену квоту за финансирање из буџета
2. Студенти који су током школске 2016/2017. године остварили 60 ЕСПБ бодова, за
школску 2017/2018. годину плаћају 20% од укупног износа школарине у две рате.
3. Студенти који су током школске 2016/2017. године остварили од 48 до 59 ЕСПБ
бодова за школску 2017/2018. годину плаћају 45% од укупног износа школарине у
четири рате.

Услови уписа самофинансирајућих студената
Уколико студент није стекао услов да настави студије као студент који се финансира из
буџета, наставља студије у својству самофинансирајућег студента.
Студент који се сâм финасира опредељује се, у складу са студијским програмом, за онолико
предмета колико је потребно да се оствари најмање 37 ЕСПБ бодова. Студент који се сâм
финансира плаћа део школарине обрачунат према предметима за које се определио.
Вредност једног бода за предмете који се први пут уписују је 1.433,33 динара (сходно
висини школарине за школску 2017/18 годину од 86.000,00 динара), а вредност једног бода
за поновно праћење предмета је 70% вредности бода.
Износ школарине плаћа се у четири једнаке рате. Прва рата плаћа се при упису, друга до
10.12.2017., трећа до 10.02.2018. и четврта до 10.04.2018. Студент који у наведеним
терминима не уплати школарину неће бити у могућности да пријављује испите и користи
друге услуге Факултета.
Студенту који положи испите у првом (јануарско-фебруарском) року у вредности од 37 и
више ЕСПБ дозвољава се упис нових предмета почетком пролећног семестра у укупном
износу од највише 23 ЕСПБ. Нови предмети се уплаћују одмах при упису.

Општи услови уписа
Студент који не положи испит из обавезног предмета до почетка наредне школске године,
уписује исти предмет.
Студент који не положи изборни предмет, може поново уписати исти или се определити за
други изборни предмет.
Уколико је студијским програмом дефинисана условност за одређени предмет претходно
положеним испитима, студент може уписати предмет али не може полагати испит док не
положи условне предмете. Информација о условним предметима налази се на сајту
Факултета.
Планом извођења наставе Факултет обезбеђује да се термини предавања и вежби предмета
са исте студијске године не преклапају. Уколико се студент опредељује за предмете са
различитих студијских година, дужан је да изабере оне предмете код којих се термини
предавања и вежби не преклапају.
Студент који се сâм финансира, који у току школске године у оквиру уписаног студијског
програма оствари број ЕСПБ бодова који Закон дефинише за буџетског студента за текућу

школску годину, може у наредној школској години да оствари статус буџетског студента
уколико се рангира у оквиру укупног броја буџетских студената Факултета.

Услови уписа за студенте прве продужене године
Студенти уписани школске 2013/2014. године, а који су током школске 2016/2017. године
одслушали четврту годину студија у статусу буџетског студента, задржавају статус и не
плаћају надокнаду.
Студенти уписани школске 2013/2014. године, а који су током школске 2016/2017. године
одслушали четврту годину студија у статусу самофинансирајућег студента и остварили
најмање 48 ЕСПБ бодова у истој, задржавају статус и плаћају пренос бодова.

Услови уписа за студенте по старом програму
Студенти по старом програму који су безусловно уписали четврту годину, а нису положили
све испите из прве и друге године студија, обнављају годину и плаћају надокнаду у износу
од 20.000 динара (у две рате).
Студенти по старом програму који имају уписан апсолвентски стаж, ради регулисања
статуса у школској 2017/18. години плаћају надокнаду од 10.000,00 динара.
Напомена: Студенти основних, мастер и докторских студија који не упишу школску
2017/18. годину губе статус студента.
Додатна плаћања при упису
Здравствено потпорно удружење студената (ЗПУ) и осигурање плаћа се 1.000 динара у
Студентској служби.
Београд, 01. фебруар 2017. године

ДЕКАН ФАКУЛТЕТА
Проф. др Дејан Филиповић

