На основу Закона о високом образовању, Статута Универзитета у Београду, Статута
Машинског факултета и Правилника о настави на Oсновним академским студијама :
ПОСТУПАК, РОКОВИ И ПОТРЕБНА ДОКУМЕНТАЦИЈА
ЗА ПРЕЛАЗАК СТУДЕНАТА НА ОСНОВНЕ АКАДЕМСКЕ СТУДИЈЕ
СА ДРУГИХ ФАКУЛТЕТА НА МАШИНСКИ ФАКУЛТЕТ У БЕОГРАДУ

Студентима других машинских факултета у земљи или иностранству, може се одобрити
прелазак на Основне академске студије ако су испуњени следећи критеријуми:
1. Предат писмени захтев у периоду 04.09. - 22.09.2017.г. ( Молба са наведеним разлогом
преласка );
2. Поднета неопходна документација:
уверење о положеним испитима,
доказ да је студент испунио услов за упис у наредну годину
на свом Факултету ( Потврда о стеченом броју бодова ),
доказ да именовани има статус студента на свом факултету,
фотокопија индекса (све исписане странице),
наставни програм одслушаних предмета (програмски садржај наставе)

3.
4.
5.

6.
7.
8.

Све наведене документе под тачком 1. и 2. потребно је предати на шалтерима Службе за
студентске послове сваким радним даном од 12.30 до 14.30 сати, или скенирати и послати
на e-mail: se_nast@mas.bg.ac.rs , закључно са 22.09.2017.г.
Захтеве за прелазак разматра Комисија за Основне академске студије и даје предлог
Декану. Коначну одлуку доноси Декан факултета најкасније до 26.09.2017.г.
Услов за одобравање преласка је постојање кадровских, просторних и техничких
могућности на факултету, на одређеној години студија.
Након рангирања студената Машинског факултета у Београду, за остварен успех у текућој
школској години у статусу буџетских студената за наредну школску годину, уколико
преостане слободних места на буџету, рангирају се студенти којима је одобрен прелазак, а
који су остварили потребан број ЕСПБ у претходној школској години и стекли право за
рангирање за буџет.
У супротном, студент који прелази рангира се у категорији самофинансирајућег студента.
Ако се одобри прелазак на основу признатих испита, Комисија за ОАС предлаже Декану
да донесе решење којим се студенту одобрава упис на одговарајућу годину студија.
Студент се мора уписати најкасније до завршетка уписног рока.
Студенти којима је одобрен прелазак имају обавезу да одслушају и положе сву разлику у
наставном плану и програму, и сходно тиме уплате одговарајућу објављену цену
школарине (надокнаде).
Признавање испита положених на другом факултету врши се на основу уверења о
положеним испитима , наставних планова и програма факултета и одговарајућег броја
ЕСПБ бодова. Наставник носилац или извођач на предмету доставља мишљење Комисији
о обиму признавања испита. Уколико се испит признаје као испит уз обавезно полагање
допунског дела испита, он се рачуна као положени испит за упис на Факултет, а касније,
при преласку у наредну годину студија, тај испит се рачуна као неположен, све док се не
положи предвиђена допуна и тиме стекне прописан број ЕСПБ бодова.

