ОБАВЕШТЕЊЕ
О УПИСУ II и III ГОДИНЕ
ДОКТОРСКИХ АКАДЕМСКИХ СТУДИЈА
ЗА ШКОЛСКУ 2016/2017. ГОДИНУ
Обавештавају се студенти докторских академских студија, који су стекли
услов за упис II и III године, да ће се упис обавити од 21. до 25. новембра 2016.
године према радном времену Одсека за мастер и докторске студије.
Студенти који су уписали прву годину докторских студија у школској
2015/2016. години и стекли 60 ЕСПБ (положен испит из предмета Методи
научноистраживачког рада и вештина, одбрањен приступни рад и положен
усмени докторски испит – први део) и остварили просечну оцену у распону од
9,25 до 10,00 другу годину уписују у статусу студената који се финансирају из
буџета Републике Србије.
Напомена: Моле се студенти који су остварили просечну оцену 9,00 да се
за упис јаве од уторка, 22. новембра 2016. године.
Студенти који су уписали другу годину студија у школској 2015/2016.
години и стекли 60 ЕСПБ (положен усмени докторски испит – други део,
одбрањен семинарски рад, објављен научни чланак и одбрањен пројекат
докторске дисертације) трећу годину уписују у статусу студената који се
финансирају из буџета Републике Србије.
Школарина за самофинансирајуће студенте за школску 2016/2017.
годину износи:
- за држављане Републике Србије - 180.000,00 динара;
- за стране држављане – 3000 евра у динарској противвредности.
За упис је потребно донети:
- индекс;
- један пријавни лист (образац ШВ-20);
- први примерак признанице о уплати износа од 100,00 динара за
Центар за развој каријере Универзитета у Београду.
Самофинансирајући студенти подносе и:
- први примерак признанице о уплати прве рате школарине:
- држављани Републике Србије - 90.000 динара;
- страни држављани – 1500 евра у динарској противвредности;
- први примерак признанице о уплати износа од 1.000,00 динара за
финансирање Универзитета у Београду на текући рачун Правног
факултета 840-1439666-55.
Све уплате врше се на текући рачун Правног факултета 840-1439666-55.
Приликом попуњавања налога за уплату у рубрици позив на број обавезно
уписати број 50 и број индекса.
Пријавни лист купује се у књижари Факултета.
Београд, 18. новембар 2016. године
ОДСЕК ЗА МАСТЕР И ДОКТОРСКЕ СТУДИЈЕ

