
Обавештење за студенте на Докторским академским студијама

Упис године и обнова године за студенте Докторских академских студија ће се вршити у периоду од
23. октобра до 27. октобра 2017. године на шалтеру студентске службе.

ПОТРЕБНА ДОКУМЕНТА:

 Индекс
 Електронски попуњен и одштампан образац ШВ -20, који можете попунити овде
 За самофинансирајуће студенте,потврда о уплати трошкова обнове на жиро рачун

Факултета 840-1443666-83, према упутству (школарина за докторске академске
студије - више информација на следећем линку: http://www.sf.bg.ac.rs/index.php/sr-
rs/2016-05-19-20-04-55/1032-b-v-sh-nj-n-cinu-pl-c-nj-sh-l-rin-z-s-ud-n-d-rs-ih-d-s-ih-s-udi)

 Уплата за ОСИГУРАЊЕ СТУДЕНТА, СТУДЕНТСКИ СТАНДАРД је добровољна
(уплатница се налази код студената на инфо- пулту на главном улазу или у студентском
парламенту сала 227)

 Уплата за ЦЕНТАР ЗА РАЗВОЈ КАРИЈЕРЕ И САВЕТОВАЊЕ СТУДЕНАТА је обавезна
(уплатница се налази код студената на инфо- пулту на главном улазу или у студентском
парламенту сала 227);

Настава на Докторским академским студијама починје 23.10.2017. г. према објављеном распореду
часова. Током наставе студенти се одлучују за изборне предмете.

ОСИГУРАЊЕ СТУДЕНАТА

Осигурање студената подразумева заштиту без временског и просторног ограничења. Осигурање
важи како за време боравка на факултету, тако и код куће, на путу, односно 24 часа дневно.
Осигурање обухвата уобичајене ризике који могу угрозити студенте: пад, удар електричне енергије,
саобраћајна незгода, тровање, опекотине и слично. У случају смрти кориснику осигурања се
исплаћује осигурана сума, а уколико дође до повреде која проузрокује трајне последице,
осигуранику (студенту) се исплаћује део осигуране суме за 100%-и инвалидитет, у зависности од
утврђеног процента инвалидитета. Такође, осигурањем се обезбеђује и дневна накнада за сваки
спречени дан похађања наставе, уколико је узрок околност која има карактер несрећног случаја.

СТУДЕНТСКИ СТАНДАРД
Студентски стандард обухвата средства из којих се издваја за:

 Помоћ за најугроженије студенте Саобраћајног факултета преко Секције за помоћ и дотацију
студената (СПИДС)

 Организацију сајма послова и пракси - “Transport and Traffic Business Days” и сличних
пројеката за студенте Саобраћајног факултета

http://sv20.sf.bg.ac.rs/
http://www.sf.bg.ac.rs/index.php/sr-rs/2016-05-19-20-04-55/1032-b-v-sh-nj-n-cinu-pl-c-nj-sh-l-rin-z-s-ud-n-d-rs-ih-d-s-ih-s-udi


 Дотиране и субвенционисане цене путовања за студенте Саобраћајног факултета на
најатрактинивнијим дестинацијама широм Европе (Саобраћијада, Апсолвентска екскурзија,
Стручна екскурзија...)

 Штампање студентског часописа “Таљиге” у 1000 и више бесплатних примерака по
штампаном издању за све студенте Саобраћајног факултета

ЦЕНТАР ЗА РАЗВОЈ КАРИЈЕРЕ
Кључна улога Центра за развој каријере је да помаже студентима Универзитета у Београду у развоју
оних знања и вештина које ће им бити од значаја при запошљавању, да помогне у стицању радног
искуства током студирања и сазнања о свету пословања, те да припреми студенате за успешни
прелазак на следећи ниво развоја каријере након дипломирања.

Најближа места где се могу уплатити наведене накнаде су Пошта која се налази у холу Факултета и
Пошта у улици Војводе Степе преко пута Факултета.
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