ЕКОНОМСКИ ФАКУЛТЕТ У НИШУ
08.11.2022. године
Телефон: 018/528-667
E-mail: master@eknfak.ni.ac.rs

ОБАВЕШТЕЊЕ – РЕГУЛИСАЊЕ СТАТУСА У ШКОЛСКОЈ 2022/23. ГОДИНИ
➢

Обавештавају се сви студенти мастер академских студија да ће моћи да регулишу статус у
школској 2022/23. години од 28.11. до 02.12.2022.

➢

Студенти мастер академских студија који до 30.11.2022. године остваре 30 ЕСПБ и остало им
је да пријаве и предају мастер рад, могу да заврше студије до 31.01.2023. без евидентирања
статуса у школској 2022/23.

А) СТУДЕНТИ КОЈИ СУ УПИСАЛИ МАСТЕР СТУДИЈЕ 2021/22. ГОД. – ОБНОВА ГОДИНЕ
Документација која је потребна:
• индекс
• два ШВ обрасца
• доказ о уплати у износу од 10.000,00 динара на жиро рачун Економског факултета бр. 8401683666-17, сврха уплате: регулисање статуса, са позивом на број за школарину у складу
са упутством на студентском порталу е-ИНДЕКС
• доказ о уплати у износу од 1.070,00 динара на жиро рачун Економског факултета у Нишу
бр. 840-1683666-17, сврха уплате: осигурање и семестрална уплата, уз следећи позив на
број: 29-БРОЈ ИНДЕКСА-2022.
Б) СТУДЕНТИ У РАДНОМ ОДНОСУ КОЈИ СУ УПИСАЛИ СТУДИЈЕ 2020/21. ГОД – ОБНОВА ГОДИНЕ
Документација горе наведена плус потврда о радном односу.
В) СТУДЕНТИ КОЈИ СУ УПИСАЛИ СТУДИЈЕ 2020/21. ГОД. И ПРЕ – ПОНОВНИ УПИС
a. Студенти којима је истекао предвиђен рок за студије (две односно три године) а
регулисали су статус у школској 2021/22. години, моћи ће да продуже још једну годину
на лични захтев, најкасније до 31.12.2022. године.
b. Студенти који нису били активни у школској 2021/22. и истекао им је редовни рок за
завршетак студија, моћи ће да поднесу захтев за поновни упис. Студенти ће моћи да
регулишу статус у 2022/23. години, подношењем захтева за поновни упис, у периоду од
01.12.2022. до 31.12.2022. Сви студенти којима се одобри поновни упис, уписују студијски
програм који је акредитован 2020. године, уз могућност признавања претходних
активности.
Захтев можете послати на E-mail: master@eknfak.ni.ac.rs
Додатне информације можете добити у Служби за мастер студије путем горе наведеног контакт
телефона и и-мејл адресе.
Студенти који не регулишу статус у датом временском оквиру, губе статус студента (у складу са
чланом 70. и 71. Статута Економског факултета (Билтен Факултета број 209).
ДЕКАН ФАКУЛТЕТА,
Проф. др Тадија Ђукић

