УНИВЕРЗИТЕТ У КРАГУЈЕВЦУ
Фа1<ултет инжењерски х нау ка
Број:

01 -1 /2534-3
27.08.2020. годи не
Крагујевац
Наста вно-на учно веће Фа култета инжењерск и х нау1<а у l<рагујевцу на својој седн ици од

27.08.2020.

годи н е

Кр а гујевцу (б рој

на

основу чла на

01-1/2262

од

173
02.07.2018.

Статута

Факултета

године и број

инжењерски х

01-1 /3 103-1

од

наука у

21.09.2018.

годин е) , донело је

ОДЛУКУ
Св и студе нти
најмање

48

прве године 1< оји су у ш1<0лс1<ој

ЕСПБ, могу да упиш у наредну годину

2019/2020.

години, остварили

t<ao студе н ти који се финансирају

из бу џ ета, уколи1<0 се рангирају у оквиру укуп ног броја студената који се по одлуц и
Владе фина н сирају из буџета .

Сви студе нти пр ве годин е који су у школС1<ој 2019/2020. год ини , остварили
најмање 37 ЕСПБ , могу да упишу н аредну годину као студе нти 1<0ји се сам и
финансирају.

11

Сви студе нти друге године студија кој и су уку пно остварили

96

ЕСП Б , могу да

упишу трећу годину студија као студе нти који се финансирају из буџета, уколико

се

рангирају у

оквиру

у1<упног броја

студе ната

који

се

по

одлуци

Владе

финансирају из буџета .

Сви студе нти друге год ин е који су укупно остварили
наредну годину као студенти који се сами финансирају.

111

74

ЕСПБ , могу да у пиш у

Сви студе нти тр ећ е године студија ~<оји су уку пно остварили

144

ЕСП Б , могу

уписат и четврту годину као студенти кој и се финансирају из буџета, у1<ол и1<0 се
рангирају у оквиру укупног броја студената 1<оји се по одлу ци Владе фин ансирају
из буџета.

Сви студе нти треће године који су укупно остварили

111

н аред ну год ину као студе нти који се сам и финансирају.

Одл уку доставити :
-Студентској служби
-Арх иви

ЕСПБ , могу да упишу

