Бирање предмета за школску 2021/22. годину обавиће се преко
електронских сервиса у периоду од 21. 10. до 05. 11. 2021. године.
Сви студент ОАС И МАС су обавезни да у наведеном периоду изаберу предмете које ће слушати и
полагати у току школске 2021/22. године. Предмети се бирају за целу годину (за оба семестра).
Самофинансирајући студенти бирају предмете у обиму од 37 до 60 ЕСПБ, а висина школарине
зависи од броја изабраних ЕСПБ (1000 динара по боду).
У циљу бржег завршавања студија и ширег образовања, уз молбу којa се подноси продекану за
наставу, посебно успешним студентима може да се омогући бирање већег броја бодова, али не
више од 90 ЕСПБ колико износи законски максимум. Молбу предати у студенској служби.
Буџетски студенти бирају предмете који у збиру имају 60 ЕСПБ.
У циљу бржег завршавања студија и ширег образовања, посебно успешним студентима се
одобрава бирање и више од 60 ЕСПБ бодова, на лични захтев, до законски одређене границе од
90 ЕСПБ. Буџетски студенти плаћају све ЕСПБ преко 60 (1000 динара по боду). Молбe се предају
студенској служби.
Студент који услед уклапања изборних предмета изабере пар бодова више од 60 ЕСПБ није у
обавези да подноси молбу за бирање додатних ЕСПБ (али их плаћа).
Правила
Студенти имају право да сами преко студенског сервиса изаберу до 60ЕСПБ. Ко жели више
подноси молбу у којој наводи све испите преко 60 ЕСПБ (навести тачан назив предмета и број
ЕСПБ). Молбе ће се разматрати после 05. новембра, a све предмете који су одобрени студентска
служба ће унети у електронски досије студента.
Сви обавезни предмети које је студент слушао у 2020/21. години, а нису положени, морају се
поново изабрати за слушање у школској 2021/22. (важи и за буџетске и за самофинансирајуће
студенте). Уколико је то више од 60 ЕСПБ студент је дужан да поднесе молбу продекану за
наставу. У молби навести све предмете који прелазе 60 ЕСПБ (тачан назив предмета и број ЕСПБ)
уз напомену да су предмети већ изабрани.
Студенти бирају изборне предмете из изборних блокова за студијски програм који студирају.
На лични захтев и уз сагласност продекана за наставу студенти могу додатно бирати изборни
предмет са другог студијског програма. Молбу предати у студенској служби.
Подсећамо на услове за бирање неких предмета.
Услови за бирање предмета ТЕОРИЈСКА МЕХАНИКА на II години смера Теоријска и
експериментална физика су положени испити из предмета: Математика I, Математика II и
Физичка механика.
Услови за бирање предмета ФИЗИКА КОНТИНУМА су положени испити из предмета Математика I,
Математика II и Механика.

Услови за слушање предмета СПЕЦИЈАЛНА ТЕОРИЈА РЕЛАТИВНОСТИ је положен испит из
предмета Физичка механика.
Услови за бирање предмета ДИНАМИЧКА МЕТЕОРОЛОГИЈА 1 су положени испити из предмета:
Математика I и Математика II.

