Split, 21.veljače 2017.

Prodekanat za nastavu

OBAVIJESTI STUDENTIMA ZA POČETAK
LJETNOGA SEMESTRA AK. GOD. 2016./2017.
NADNEVCI UPISA
Predavanja u ljetnomu semestru ak. god. 2016./2017. počinju u ponedjeljak, 27. veljače 2017.
godine prema rasporedu.
Upisi u ljetni semestar ak. god. 2016./2017. počinju u četvrtak, 23. veljače 2017. god. pomoću
studomata (ISVU sustav za studente) i traju do utorka, 28. veljače 2017. godine.
Studenti I. godine svih studija i svi oni koji su stekli 60 ECTS bodova ak. god. 2015./2016., te
studenti koji upisuju sve predmete iz ljetnog semestra predviđene za svoju godinu studija (upisuju
svih 30 ECTS iz ljetnog semestra) samostalno upisuju sve predmete i izborne pomoću studomata u
ISVU sustav ak. god. 2016./2017.

UPISI UZ DOGOVOR S PRODEKANOM ZA NASTAVU
Studenti, koji nisu položili sve ispite iz ljetnog semestra ak. god. 2015./2016., odnosno koji ne upisuju
sve predmete iz ljetnog semestra (bilo da upisuju više ili manje od 30 ECTS bodova) upisuju se u
dogovoru s prodekanom za nastavu u rasporedu prema nadnevcima konzultacija za kolizije (vidjeti
tablicu dolje). Studenti koji imaju kolizije trebaju se, prije upisa predmeta u ISVU sustav i pisanja
molbe za kolizije, posavjetovati s prodekanom za nastavu o tome koje predmete mogu upisati.
Nadnevci za konzultacije o kolizijama u prodekanatu za nastavu:
Četvrtak, 23. veljače 2017.

9.00 - 11.00 sati

Petak, 24. veljače 2017.

10.00 - 12.00 sati

Ponedjeljak 27. veljače 2017.

9.00 - 11.00 sati
13.00 - 14.00 sati

Utorak, 28.veljače 2017.

9.00 - 12.00 sati
13.00 - 14.00 sati

Potom, studenti s kolizijama trebaju do četvrtka, 2. ožujka 2017., do 13.00 sati, u Tajništvo KBF-a
dostaviti svoje pisane molbe. Obrazac molbe mogu preuzeti na web stranicama ili u Tajništvu.
Studenti koji iz nekog razloga nisu u mogućnosti u navdenim terminima doći na konzultacije radi
upisa u ljetni semestar, dužni su se najkasnije do utorka 28. veljače javiti prodekanu za nastavu.

IZBORNI PREDMETI I SEMINARI
Studenti upisuju izborne predmete i seminare (bilo putem studomata, bilo uz dogovor s
prodekanom za nastavu) najdalje do utorka, 28. veljače 2017. godine.
Studenti su dužni obavezno proučiti preduvjete za upis u popisu izbornih predmeta i
seminara u prilogu (jer studenti ne mogu upisati izborni predmet/seminar za koji nemaju
preduvjete).
Seminari su ograničeni na 10 studenata.
Izborni predmeti počinju u ponedjeljak i utorak, 6 i 7. ožujka, od 16.00-17.45 sati, a seminari
u četvrtak, 9. ožujka 2017., od 11.00-12.45 sati.

INDEKS
Radi ovjere indeksa i unosa naljepnica, studenti trebaju nakon upisa predmeta u ISVU sustav
donijeti indekse u Studentsku službu do petka, 3. ožujka 2016., do 12.00 sati. Studenti su
dužni pobrinuti se da im budu unesene ocjene u indeks iz svih položenih predmeta.

Doc. dr. sc. Domagoj Runje,
Prodekan za nastavu

