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ОБАВЕШТЕЊЕ ЗА СТУДЕНТЕ ОСНОВНИХ АКАДЕМСКИХ СТУДИЈА
БИОЛОГИЈЕ
модул Биологија
модул Екологија
Веће Катедре Института за биологију и екологију на седници одржаној
19. 06. 2013. донело је следећу
ОДЛУКУ
Сви студенти који су уписани по акредитованом програму Биологије
(08.05.2009.године, одлука бр. 612-00-643/2008-04), а који су до школске 2012/13.
године одслушали II годину, школске 2013/14 могу да пређу на нови систем
студирања акредитован 2012. (08.06.2012., oдлука бр. 612-00-02092/2011-04) и да
упишу III годину уз остварени неопходни услов по Закону о високом
образовању.
Сви студенти који су уписани по акредитованом програму Биологије
(08.05.2009.године, одлука бр. 612-00-643/2008-04), а који су до школске 2012/13.
године одслушали III годину, школске 2013/14 године могу да пређу на нови
систем студирања акредитован 2012. године (08.06.2012., oдлука бр. 612-0002092/2011-04) и да упишу IV годину уз остварени неопходни услов по Закону о
високом образовању.
Настава ће бити организована тако да студенти до краја студија имају све
предвиђене предмете и ЕСПБ бодове у складу са програмима који су акредитовани
08.06.2012. године, одлуком бр. 612-00-02092/2011-04.
Студенти који имају завршене трогодишње студије могу да конкуришу за
упис у I годину дипломских академских (мастер) студија школске 2013/14.
Студије ће уписати и завршити по програму који је акредитован 16.01.2009.
године (одлука бр. 612-00-643/2008-04).
Ближи услови уписа биће дефинисани одлукама стручних органа Већа катедре
Института за биологију и ННВ-а ПМФ-а пре почетка школске 2013/14. године.
У Крагујевцу, 1. јул 2013.
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