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ЗАВРШИ ЗАПОЧЕТО!
Поштоване колегинице и колеге,
Као што Вам је познато, Скупштина Републике Србије на седници одржаној 19.09.2019. године
усвојила је Измене закона о високом образовању. На тај начин, студентима који су своје
студије започели пре усвајања Закона о високом образовању 2005. године одобрено је
продужење рока за завршетак студија за још две године, до 01. октобра 2021. године. Такође,
Министарство просвете, науке и технолошког развоја је донело Препоруку 6poj 612-0001567/2019-06 од 27.09.2019. године, којом се препоручује високошколским установама да
студентима по Болоњском систему, којима је истекао рок за завршетак студија у складу са
бројем година потребних за реализацију програма по коме су започели студије, рок за
завршетак продужи за једну годину.
Имајући у виду новонастале околности, руководство Економског факултета у Нишу
размотрило је мере којима би се студентима који спадају у групу такозваних ,,старих
студената“, као и студентима прве две генерације „Болоњаца“ (студенти који су уписали
студије школске 2007/2008. и 2008/2009. године) помогло да своје студије окончају у
поменутом року. У том смислу, планирано је да се у договору са студентима организује
консултативна настава са предметним професорима, и на тај начин припреме студенти да
успешно спреме и положе испите који су им преостали да би завршили започете студије.
Налазимо да је у обостраном интересу и обострана одговорност да се започете студије и
окончају.
Уколико сте заинтересовани да се укључите у процес припреме за завршетак студија и
добијање дипломе, предлажемо да контактирате Факултет и договорите се са
представницима Факултета у погледу регулисања статуса, припрема за испите, консултацијa
и потребне литературе.
Рок за пријављивање је 22.11.2019. године, а све информације можете добити у Служби за
студентска питања на телефон 018/528-678 или е-поштом: zavrsi.zapoceto@eknfak.ni.ac.rs.
Састанак са студентима који желе да се укључе у програм Заврши започето! одржаће се у
суботу 23. новембра 2019. године од 10,00 сати у Сали 1 Економског факултета. Након
обраћања декана и регулисања административног поступка око пријаве на Програм уследиће
и договор око првих термина консултативне наставе.
С поштовањем, Декан Факултета,
Проф. др Тадија Ђукић

