ОБАВЈЕШТЕЊЕ
о овјери I, III, V и VII и упису у II, IV, VI и VIII семестар у
академској 2018/2019.години за РЕДОВНЕ И ВАНРЕДНЕ
студенте свих година студија
Овјера и упис семстра ће се вршити од:

од 28.јануара до 28.фебруара 2019.године
За овјеру и упис семстра потребно је:
- прикупити потписе предметних наставника (обавезно за све
студенте),
- извршити уплату административних трошкова уписа семестра:
40,00КМ (уплатине: 16,00КМ + 24КМ) и 2,00 КМ обрасци,
- извршити уплату за признавање испита за студенте којима су
признати испити са других високошколских установа и
- попунити обрасце: семестрални и пријавни семестрални лист обрасци се преузимају у скриптарници факултета.

У Добоју, 23.01.2019.године

Студентска служба
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