
УПИС БУЏЕТСКИХ СТУДЕНАТА У ШКОЛСКУ 2015/2016. ГОДИНУ 

 

 Сви студенти који су у школској 2014/2015. години први пут уписали одређену годину студија и 

остварили 46 и више ЕСП бодова, имају право да се упишу на терет буџета у школској 2015/2016. години, 

уколико се рангирају у оквиру одобреног броја буџетских места.  

Студенти који су у школској 2014/2015. години били уписани по први пут у четврту годину на терет 

буџета, у школској 2015/2016. задржавају право да се финансирају из буџета према Закону о високом 

oбразовању. 

Студенти који су у школској 2014/2015. години били уписани по други пут у четврту годину на терет 

буџета и недостаје им 30 и више ЕСП бодова до завршетка студија, у школској 2015/2016. години евидентирају 

упис као самофинансирајући студенти (плаћају обнову године). 

Студенти који су у школској 2014/2015. години били уписани по други пут у четврту годину на терет 

буџета и недостаје им мање од 30 ЕСП бодова до завршетка студија, у школској 2015/2016. години евидентирају 

упис као самофинансирајући студенти (плаћају по 800 динара за сваки недостајући бод). 

 

УПИС САМОФИНАНСИРАЈУЋИХ СТУДЕНАТА У ШКОЛСКУ 2015/2016. ГОДИНУ 

 
 Сви студенти који су у школској 2014/2015. години остварили 30 и више ЕСП бодова имају право да се 

упишу у статусу самофинансирајућег студента у школској 2015/2016. години. 

Самофинансирајући студенти који су у школској 2014/2015. години по први пут уписали прву годину 

студијског програма, за упис друге године студија морају да у текућој школској години остваре најмање 30 ЕСП 

бодова. 

Самофинасирајући студенти који су у школској 2014/2015. години обновили прву годину студијског 

програма, за упис друге године студија морају да остваре најмање 30 ЕСП бодова у току школовања.  

Самофинансирајући студенти који су у школској 2014/2015. години по први пут уписали другу годину 

студијског програма, за упис треће године студија морају да у текућој школској години остваре најмање 30 ЕСП 

бодова, уз услов да  током школовања не могу да полажу испите из треће године, док не положе све испите 

предвиђене првом годином студијског програма. 

Самофинансирајући студенти који су у школској 2014/2015. години обновили другу годину студијског 

програма, за упис треће године студија морају да остваре најмање 30 ЕСП бодова из обновљених и редовне 

године студијског програма. У овај број бодова рачунају се испити положени од школске године када су први пут 

уписани у другу годину студијског програма и закључно са школском 2014/2015. годином. Студенти не могу да 

полажу испите из треће године, док не положе све испите предвиђене првом годином студијског програма. 

Самофинансирајући студенти који су у школској 2014/2015. години по први пут уписали трећу годину 

студијског програма, за упис четврте године студија морају да у текућој школској години остваре најмање 30 

ЕСП бодова, уз услов да током школовања не могу да полажу испите из четврте године, док не положе све 

испите предвиђене првом и другом годином студијског програма.  

Самофинансирајући студенти који су у школској 2014/2015. години обновили трећу годину студијског 

програма, за упис четврте године студија морају да остваре најмање 30 ЕСП бодова из обновљених и редовне 

године студијског програма. У овај број бодова рачунају се испити положени од школске године када су први пут 

уписани у трећу годину студијског програма и закључно са школском 2014/2015. годином. Студенти не могу да 

полажу испите из четврте године, док не положе све испите предвиђене првом и другом годином студијског 

програма.  

Самофинансирајући студенти који су у школској 2014/2015. години били уписани у четврту годину (по 

први пут или обновили годину) и недостаје им 30 и више ЕСП бодова до завршетка студија, у школској 

2015/2016. години евидентирају упис као самофинансирајући студенти (плаћају обнову године). 

Самофинансирајући студенти који су у школској 2014/2015. години били уписани у четврту годину (по 

први пут или обновили годину) и недостаје им мање од 30 ЕСП бодова до завршетка студија, у школској 

2015/2016. години евидентирају упис као самофинансирајући студенти (плаћају по 800 динара за сваки 

недостајући бод). 

Сви студенти који захтев за одбрану завршног рада поднесу до 08.10.2015. године нису дужни да 

евидентирају свој стаус у школској 2015/2016. години. 



 
REGJISTRIMI I STUDENTËVE NË BUXHET NË VITIN SHKOLLOR 2015/2016 

 
 

Të gjithë studentët të cilët në vitin shkollor 2014/2015 për herë të parë janë regjistruar në vitin e caktuar të 
studimeve dhe  kanë realizuar 46 dhe më shumë pikë ECTS, kanë të drejtë të regjistrohen në buxhet në vitin shkollor 
2015/2016, nëse rangohen në kuadër të numrit të lejuar për vende në buxhet. 

Studentët të cilët në vitin shkollor 2014/2015 kanë qenë të regjistruar për herë të parë në vitin e katërt në 
buxhet, në vitin shkollor 2015/2016, kanë të drejtë që të financohen nga buxheti sipas Ligjit mbi arsimin e lartë. 

Studentët të cilët në vitin 2014/2015 kanë qenë të regjistruar për herë të dytë në vit të katërt, në buxhet dhe 
u mungojnë 30 apo më shumë pikë ECTS deri në përfundim të studimeve, në vitin shkollor 2015/2016 evidentojnë 
regjistrimin si studentë të vetëfinancuar (paguajnë përsëritjen e vitit). 

Studentët të cilët në vitin shkollor 2014/2015 kanë qenë të regjistruar për herë të dytë në vitin e katërt, në 
buxhet dhe u mungojnë më pak se 30 pikë ECTS deri në përfundim të studimeve, në vitin shkollor 2015/2016 
evidentojnë regjistrimin si studentë të vetëfinancuar (paguajnë nga 800 dinarë për çdo pikë që u mungon). 

 
REGJISTRIMI I STUDENTËVE TË VETËFINANCUAR NË VITIN SHKOLLOR 2015/2016 

 
Të gjithë studentët të cilët në vitin shkollor 2014/2015, kanë realizuar 30 dhe më shumë pikë ECTS kanë të 

drejtë të regjistrohen me status të studentëve të vetëfinancuar në vitin shkollor 2015/2016. 
Studentët e vetëfinancuar të cilët në vitin shkollor 2014/2015, për herë të parë kanë regjistruar vitin e parë të 

programit studimor, për regjistrimin e vitit të dytë të studimeve duhet që në vitin rrjedhës shkollor të realizojnë së paku 
30 ECTS. 

Studentët e vetëfinancuar të cilët në vitin shkollor 2014/2015 kanë përsëritur vitin e parë të programit 
studimor, për regjistrimin e vitit të dytë të studimeve duhet të realizojnë së paku 30 pikë ECTS gjatë shkollimit. 

Studentët e vetëfinancuar të cilët në vitin shkollor 2014/2015 për herë të parë kanë regjistruar vitin e dytë të 
programit studimor, për regjistrimin e vitit të tretë  të studimeve duhet që në vitin rrjedës shkollor të realizojnë së paku 
30 pikë ECTS, me kusht që gjatë shkollimit nuk mund të japin provime të vitit të tretë, derisa të mos i japin provimet e 
vitit të parë të parapara me program studimor. 

Studentët e vetëfinancuar të cilët në vitin shkollor 2014/2015 kanë përsëritur vitin e dytë të programit 
studimor, për regjistrimin e vitit të tretë duhet të realizojnë së paku 30 pikë ECTS nga vitet e pësëritura dhe viti i rregullt 
i programit studimor. Në këtë numër të pikëve llogariten provimet e dhëna nga viti shkollor kur për herë të parë janë 
regjistruar në vitin e dytë të programit studimor, e përfundimisht me vitin shkollor 2014/2015. Studentët nuk mund të 
japin provime të vitit të tretë, derisa të mos i japin të gjitha provimet e vitit të parë të parapara me program studimor. 

Studentët e vetëfinancuar të cilët në vitin shkollor 2014/2015 për herë të parë kanë regjistruar vitin e tretë të 
programit studimor, për regjistrimin e vitit të katërt të studimeve duhet që në vitin rrjedës shkollor të realizojnë së paku 
30 pikë ECTS, me kusht që gjatë shkollimit nuk mund të japin provime të vitit të katërt, derisa të mos i japin të gjitha 
provimet e vitit të parë dhe të dytë të parapara me program studimor. 

Studentët e vetëfinancuar të cilët në vitin shkollor 2014/2015 kanë përsëritur vitin e tretë të programit 
studimor, për regjistrimin e vitit të katërt duhet të realizojnë së paku 30 pikë ECTS nga vitet e pësëritura dhe viti i 
rregullt i programit studimor. Në këtë numër të pikëve llogariten provimet e dhëna nga viti shkollor kur për herë të parë 
janë regjistruar në vitin e tretë të programit studimor, e përfundimisht me vitin shkollor 2014/2015. Studentët nuk 
mund të japin provime të vitit të katërt, derisa të mos i japin të gjitha provimet e vitit të parë dhe të dytë të parapara 
me program studimor. 
 Studentët e vetëfinancuar të cilët në vitin shkollor 2014/2015 kanë qenë të regjistruar në vitin e katërt (për herë 
të parë, ose kanë përsëritur vitin) dhe u mungojnë  30 apo më shumë pikë ECTS deri në përfundim të studimeve, në 
vitin shkollor 2015/2016 evidentojnë regjistrimin si studentë të vetëfinancuar (paguajnë përsëritjen e vitit). 

Studentët e vetëfinancuar të cilët në vitin shkollor 2014/2015 kanë qenë të regjistruar në vitin e katërt (për herë 
të parë, ose kanë përsëritur vitin) dhe u mungojnë  më pak se 30 pikë ECTS deri në përfundim të studimeve, në vitin 
shkollor 2015/2016 evidentojnë regjistrimin si studentë të vetëfinancuar (paguajnë nga 800 dinarë për çdo pikë që u 
mungon). 

Të gjithë studentët të cilët do të dorëzojnë kërkesën për mbrojtjen e punimit të diplomës deri më datën 
08.10.2015, nuk janë të obliguar që të evidentojnë statusin e tyre në vitin shkollor 2015/2016. 


