Пре уписа потребно је да студенти преко студентских сервиса
провере да ли су им унете све оцене, да попуне елктронски образац
ШВ-20 и анкету. Након уписа студенти треба да изаберу предмете
које ће слушати и полагати у школској 2017/18. Бирање предмета
обавиће се након завршетка октобарског испитног рока. Бирање
предмета врши се преко студентских сервиса и обавезно је за све
студенте.
Студенти који су у школској 2016/17. години остварили
најмање 48 ЕСПБ уписују наредну годину на терет буџета.
Студенти који су остварили мање од 48 ЕСПБ уписују наредну
годину као самофинансирајући студенти. Висина школарине за
самофинансирајуће студенте зависи од броја изабраних ЕСПБ које ће
студент слушати у школској 2017/18. години.
Потребна документа
1. индекс
2. попуњен један образац шв-20 (ОБРАЗАЦ СЕ НАЛАЗИ НА
САЈТУ ФАКУЛТЕТА)
3. доказ о уплати трошкова уписа на жиро рачун Факултета
(840-1984666-87, корисник: Физички факултет, Студентски
трг 12, Београд, сврха уплате: трошкови уписа)
студенти који се уписују на терет буџета уплаћују
1600,00 динара,
студенти који се уписују као самофинансирајући
уплаћују 3100,00 динара
4. За самофинансирајуће студенте доказ о уплати прве рате
школарине (15 000 динара) на жиро рачун Факултета (8401984666-87, корисник: Физички факултет, Студентски трг 12,
Београд, сврха уплате: прва рата школарине)

Бирање предмета
Сви обавезни предмети које је студент слушао у 2016/17. години, а
нису положени, морају се поново изабрати у школској 2017/18.
(важи и за буџетске и за самофинансирајуће студенте).
Буџетски студенти бирају предмете који у збиру имају 60 ЕСПБ.
Уколико изаберу више од 60 ЕСПБ (у циљу бржег завршавања
студија и ширег образовања, студентима се одобрава упис и више од
60 ЕСПБ бодова, али не више од 90) буџетски студенти плаћају све
ЕСПБ преко 60 (1.000 дин. по боду).
Самофинансирајући студенти бирају најмање 37 ЕСПБ.
Висина школарине за самофинансирајуће студенте зависи од броја
изабраних ЕСПБ (1.000 дин. по боду).
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 КОНТИНУУМА су положени
испити из предмета Математика I, Математика II и Механика.
Услов за бирање предмета Специјална теорија релативности је
положен испит из Физичке механике.

