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IRATKOZÁSI FELTÉTELEK  

AZ ELŐZŐ TANÉVBEN 0 ÉS 36 ECTS KÖZÖTTI PONTSZÁMOT ELÉRT ELSŐ  ÉVES HALLGATÓK  

Azoknak az elsőéves hallgatóknak, akik 0 és 36 ECTS közötti pontszámmal fejezték az évet, ismét be kell írniuk 

az elsőéves tantárgyakat, melyeknek záróvizsgáját nem tették le (nem iratkozhatnak be a II. évbe). Az 

újrairatkozás során maradnak ill. átkerülnek önköltségi beosztásba. 

A kötelező tantárgyakat elengedhetetlenül be kell írni. A le nem tisztázott választható tantárgyakat ismét be 

lehet jelenteni, illetve azok helyett újat választhat a hallgató (a választás feltétele a kötelező 60 ECTS 

összpontszám elérése az év végéig). 

Az ismét bejelentett tantárgyak előadásait újra kell hallgatni. Amennyiben a tantervben két előadás fedi 

egymást, a hallgató kötelességét a tantárgyfelelős tanárral egyezteti.  

Az iratkozás valamint a tandíj költségeit a következő folyószámlaszámra szükséges befizetni: 840-526666-66, 

követve az EREF-en található utasítást a „Troškovi upisnine i školarine“ alatt. 

1. Az iratkozás költsége 8.500.00 dinár, 
2. A tandíj 

A hallgató annyi ECTS pontszámnak megfelelő összeget fizet be, amennyit újra bejelentett  
1 ECTS = 1.250,00 RSD (ha egy részletben fizetik az összeget) 
1 ECTS = 1.450,00 RSD (ha két részletben fizetik az összeget) 

a. PÉLDA egy részletes fizetés esetén: Amennyiben a hallgató az első évben 27 ECTS 
pontszámot ért el a kötelező 60 pontszámból, akkor a maradék 33 ECTS összegét fizeti (60 – 
27 = 33 ECTS), azaz 41.250,00 dinárt (33 ECTS x 1.250,00 RSD = 41.250,00 RSD). Az összeget 
egészében kell befizetni az iratkozás során. 

b. PÉLDA két részletes fizetés esetén: Amennyiben a hallgató az első évben 27 ECTS pontszámot 
ért el a kötelező 60 pontszámból, akkor a maradék 33 ECTS összegét fizeti (60 – 27 = 33 
ECTS), azaz 47.850,00 dinárt (33 ECTS x 1.450,00 RSD = 47.850,00 RSD). Az összeg felét az 
iratkozás során be kell fizetni. A hátramaradt összeget a téli szemeszter bejegyzéskor kell 
kifizetni. 

 
 

  

http://www.vts.su.ac.rs/


 

2/8  

 

 

AZ ELŐZŐ TANÉVBEN 37 ÉS 47 ECTS KÖZÖTTI PONTSZÁMOT ELÉRT ELSŐÉVES HALLGATÓK  

Azok az elsőéves hallgatók, akik 37 és 47 ECTS közötti pontszámmal fejezték az évet, maradnak ill. átkerülnek 

önköltséges státuszba. A hallgatóknak ismét be kell irniuk azokat az elsőéves tantárgyakat melyeknek 

záróvizsgáját nem tették le, illetve annyi tantárgyat a második évről, hogy a beírt tantárgyak összpontszáma 

legalább 60 ECTS legyen.  

PÉLDA: Amennyiben a hallgató az év folyamán 39 ECTS pontszámot ért el, akkor az első évről 21 ECTS pontszám 

értékben jelent be tantágyat (60 – 39 = 21 ECTS), míg a második évről 39 ECTS pontszám értékben (21 + 39 = 60 

ECTS). 

Az elsőéves kötelező tantárgyakat, melyeknek záróvizsgáját a hallgató nem tette le, elengedhetetlenül be kell 

írni. A le nem tisztázott választható tantárgyakat ismét be lehet jelenteni, illetve azok helyett újat választhat a 

hallgató (a választás feltétele a kötelező 60 ECTS összpontszám elérése az év végéig). 

A második évről a hallgató elsősorban a kötelező tantárgyakat írja be. 

Az ismét bejelentett tantárgyak előadásait újra kell hallgatni. Amennyiben a tantervben két előadás fedi 

egymást, a hallgató kötelességét a tantárgyfelelős tanárral egyezteti. 

Az iratkozás valamint a tandíj költségeit a következő folyószámlaszámra szükséges befizetni: 840-526666-66, 

követve az EREF-en található utasítást a „Troškovi upisnine i školarine“ alatt. 

1. Az iratkozási költsége 8.500.00 dinár, 
2. A tandíj 

a. 75.000.00 dinár (amennyiben egy részletben fizeti a hallgató az iskolaév beírásakor) 
b. 87.000.00 dinár (amennyibe két részletben fizeti a hallgató; az iskolaév beírásakor az első 

részletet, és a téli szemeszter bejelentésekor a második részletet) 
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AZ ELŐZŐ TANÉVBEN 48 ÉS 60 ECTS KÖZÖTTI PONTSZÁMOT ELÉRT ELSŐÉVES HALLGATÓK  

 

Azok az elsőéves hallgatók, akik 48 és 60 ECTS közötti pontszámmal fejezték az évet, beírhatják a második 

tanévet és maradnak ill. átkerülnek államköltségi beosztásban (az állam fizeti a tandíjat). Azoknak az elsőéves 

hallgatóknak, akik nem tisztázták le az első évet (nem értek el 60 ECTS pontszámot) ismét be kell írniuk a 

visszamaradt tantárgyakat, melyeknek záróvizsgáit nem tették le. Ebben az esetben a visszamaradt tantárgyak 

költségeit a hallgatók viselik (nem támogatja az állam).  

PÉLDA: Amennyiben a hallgató az év folyamán 54 ECTS pontszámot ért el, akkor az első évről 6 ECTS pontszám 

értékben jelent be tantágyat (60 – 54 = 6 ECTS).  

 

Az elsőéves kötelező tantárgyakat, melyeknek záróvizsgáját a hallgató nem tette le, elengedhetetlenül be kell 

jelenteni. A le nem tisztázott választható tantárgyakat ismét be lehet jelenteni, illetve azok helyett újat választhat 

a hallgató (a választás feltétele a kötelező 60 ECTS összpontszám elérése az év végéig).  

 

Mivel a hallgató állami költségen folytatja tanulmányait, ezért köteles egészében lehallgatni a második tanévet 

(minden kötelező tantárgyat, ill. annyi választott tantárgyat, ahány szükséges a 60 ECTS összpontszám 

eléréséhez). Az ismét bejelentett tantárgyak előadásait újra kell hallgatni. Amennyiben a tantervben két előadás 

fedi egymást, a hallgató kötelességét a tantárgyfelelős tanárral egyezteti. 

Az iratkozás valamint a tandíj költségeit a következő folyószámlaszámra szükséges befizetni: 840-526666-66, 

követve az EREF-en található utasítást a „Troškovi upisnine i školarine“ alatt. 

1. Az iratkozási költsége 8.500.00 dinár, 
2. Az első évről bejelentett tantárgyak költségei 

A hallgató annyi ECTS pontszámnak megfelelő összeget fizet be, amennyit újra bejelentett  
1 ECTS = 1.250,00 RSD (ha egy részletben fizetik az összeget) 
1 ECTS = 1.450,00 RSD (ha két részletben fizetik az összeget) 

a. PÉLDA egy részletes fizetés esetén: Amennyiben a hallgató az első évből 4 ECTS pontszámmal 
terhelt tantárgyat jelent be, akkor 5.000,00 dinárt fizet (4 ECTS x 1.250,00 RSD = 5.000,00 
RSD). Az összeget egészében kell befizetni az iratkozás során. 

b. PÉLDA két részletes fizetés esetén: Amennyiben a hallgató az első évbőn 4 ECTS 
pontszámmal terhelt tantárgyat jelent be, akkor 5.800,00 dinárt fizet (4 ECTS x 1.450,00 RSD 
= 5.800,00 RSD). Az összeg felét az iratkozás során kell befizetni. A hátramaradt összeget a 
téli szemeszter bejegyzéskor kell kifizetni. 
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AZ ELŐZŐ TANÉVBEN 0 ÉS 36 ECTS KÖZÖTTI PONTSZÁMOT ELÉRT MÁSODÉVES HALLGATÓK  

Azoknak az másodéves hallgatóknak, akik 0 és 36 ECTS közötti pontszámmal fejezték az évet, ismét be kell írniuk 

azokat az első és másodéves tantárgyakat melyeknek záróvizsgáját nem tették le (nem iratkozhatnak be a III. 

évbe). Az újrairatkozás során maradnak ill. átkerülnek önköltségi beosztásban. 

Az első és másodéves kötelező tantárgyakat elengedhetetlenül be kell írni. A le nem tisztázott választható 

tantárgyakat ismét be lehet jelenteni, illetve azok helyett újat választhat a hallgató (a választás feltétele, hogy 

az ECTS összpontszám összhangban legyen a szakirány követelményeivel). 

Az ismét bejelentett tantárgyak előadásait újra kell hallgatni. Amennyiben a tantervben két előadás fedi 

egymást, a hallgató kötelességét a tantárgyfelelős tanárral egyezteti.  

Az iratkozás valamint a tandíj költségeit a következő folyószámlaszámra szükséges befizetni: 840-526666-66, 

követve az EREF-en található utasítást a „Troškovi upisnine i školarine“ alatt. 

1. Az iratkozási költsége 8.500.00 dinár.  
2. A tandíj 

A hallgató annyi ECTS pontszámnak megfelelő összeget fizet be, amennyit újra bejelentett  
1 ECTS = 1.250,00 RSD (ha egy részletben fizetik az összeget) 
1 ECTS = 1.450,00 RSD (ha két részletben fizetik az összeget) 
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AZ ELŐZŐ TANÉVBEN 37 ÉS 47 ECTS KÖZÖTTI PONTSZÁMOT ELÉRT MÁSODÉVES HALLGATÓK  

Azok a másodéves hallgatók, akik 37 és 47 ECTS közötti pontszámmal fejezték az évet, maradnak ill. átkerülnek 

önköltségi beosztásban. A hallgatóknak ismét be kell írniuk azokat az első és másodéves tantárgyakat melyeknek 

záróvizsgáját nem tették le, illetve annyi tantárgyat a harmadik évről, hogy a beírt tantárgyak összpontszáma 

legalább 60 ECTS legyen.  

PÉLDA: Amennyiben a hallgató az előző tanév tanévben 39 ECTS pontszámot ért el, azt megelőzően pedig 46 

ECTS pontszámot, vagyis összesen 85 ECTS pontszámmal rendelkezik, akkor az első és második évről 35 ECTS 

pontszám értékben jelent be tantágyat (120 – 85 = 35 ECTS), míg a harmadik évről 25 ECTS pontszám értékben 

(35 + 25 = 60 ECTS). 

Az első és másodéves kötelező tantárgyakat, melyeknek záróvizsgáját a hallgató nem tette le, elengedhetetlenül 

be kell jelenteni. A le nem tisztázott választható tantárgyakat ismét be lehet jelenteni, illetve azok helyett újat 

választhat a hallgató (a választás feltétele, hogy az ECTS összpontszám összhangban legyen a szakirány 

követelményeivel). 

A harmadik évről a hallgató elsősorban a kötelező tantárgyakat írja be. 

Az ismét bejelentett tantárgyak előadásait újra kell hallgatni. Amennyiben a tantervben két előadás fedi 

egymást, a hallgató kötelességét a tantárgyfelelős tanárral egyezteti. 

Az iratkozás valamint a tandíj költségeit a következő folyószámlaszámra szükséges befizetni: 840-526666-66, 

követve az EREF-en található utasítást a „Troškovi upisnine i školarine“ alatt. 

1. Az iratkozási költsége 8.500.00 dinár.  
2. A tandíj 

c. 75.000.00 dinár (amennyiben egy részletben fizeti a hallgató az iskolaév beírásakor) 
d. 87.000.00 dinár (amennyibe két részletben fizeti a hallgató; az iskolaév beírásakor az első 

részletet, és a téli szemeszter bejegyzésekor a második részletet) 
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AZ ELŐZŐ TANÉVBEN 48 ÉS 60 ECTS KÖZÖTTI PONTSZÁMOT ELÉRT MÁSODÉVES HALLGATÓK  

 

Azok az másodéves hallgatók, akik 48 és 60 ECTS közötti pontszámmal fejezték az évet, beírhatják a harmadik 

tanévet és maradnak ill. átkerülnek államköltségi beosztásba (az állam fizeti a tandíjat). Azoknak a másodéves 

hallgatóknak, akik nem tisztázták le az első és második évet (nem értek el 60 ECTS pontszámot az első illetve a 

második tanévben) ismét be kell írniuk a visszamaradt tantárgyakat, melyeknek záróvizsgáit nem tették le. Ebben 

az esetben a visszamaradt tantárgyak költségeit a hallgatók viselik (nem támogatja az állam).  

PÉLDA: Amennyiben a hallgató az első év folyamán 54 ECTS pontszámot ért el, a második évben pedig 49 ECTS 

pontszámot, akkor az első évről 6 ECTS pontszám értékben jelent be tantágyat (60 – 54 = 6 ECTS), a második 

évről pedig 11 ECTS pontszám értékében (60 - 49 = 11 ECTS).  

 

Az első és másodéves kötelező tantárgyakat, melyeknek záróvizsgáját a hallgató nem tette le, elengedhetetlenül 

be kell jelenteni. A le nem tisztázott választható tantárgyakat ismét be lehet jelenteni, illetve azok helyett újat 

választhat a hallgató (a választás feltétele, hogy az ECTS összpontszám összhangban legyen a szakirány 

követelményeivel).  

 

Mivel a hallgató állami költségen folytatja tanulmányait, ezért köteles egészében lehallgatni a harmadik tanévet 

(minden kötelező tantárgyat, ill. annyi választott tantárgyat, ahány szükséges a 60 ECTS összpontszám 

eléréséhez). Az ismét bejelentett tantárgyak előadásait újra kell hallgatni. Amennyiben a tantervben két előadás 

fedi egymást, a hallgató kötelességét a tantárgyfelelős tanárral egyezteti. 

Az iratkozás valamint a tandíj költségeit a következő folyószámlaszámra szükséges befizetni: 840-526666-66, 

követve az EREF-en található utasítást a „Troškovi upisnine i školarine“ alatt. 

1. Az iratkozási költsége 8.500.00 dinár.  
2. Az előző tanévekből bejelentett tantárgyak költségei. A hallgató annyi ECTS pontszámnak megfelelő 

összeget fizet be, amennyit újra bejelentett: 1 ECTS = 1.250,00 RSD (ha egy részletben fizetik az 
összeget), 1 ECTS = 1.450,00 RSD (ha két részletben fizetik az összeget) 



 

7/8  

 

AZ ELŐZŐ TANÉVBEN ÁLLAMI KÖLTSÉGEN TANULÓ HARMADÉVES HALLGATÓK  

 

Az előző tanévben állami költségen tanuló harmadéves hallgatók megtartják államiköltségi beosztásukat. 

Azoknak a harmadéves hallgatóknak, akik nem tisztázták le az előző tanéveket (nem értek el 60 ECTS pontszámot 

az első, második illetve a harmadik tanévben) ismét be kell írniuk a visszamaradt tantárgyakat, melyeknek 

záróvizsgáit nem tették le. Ebben az esetben a visszamaradt tantárgyak költségeit a hallgatók viselik (nem 

támogatja az állam), kivéve 6 vagy 12 ECTS költségét, ami a záróvizsga.  

PÉLDA: Amennyiben a hallgató az első év folyamán 54 ECTS pontszámot ért el, a második évben szintén 54 ECTS 

pontszámot, míg a harmadikban 50 ECTS pontszámot szerzett, akkor az első évről 6 ECTS pontszám értékben 

jelent be tantágyat (60 – 54 = 6 ECTS), a második évről szintén 6 ECTS pontszám értékében (60 - 54 = 6 ECTS), 

míg a harmadik évről (60 – 50 – szakdolgozat pontjai) pontszám értékében. 

 

Az első, másod, és harmadéves kötelező tantárgyakat, melyeknek záróvizsgáját a hallgató nem tette le, 

elengedhetetlenül be kell jelenteni. A le nem tisztázott választható tantárgyakat ismét be lehet jelenteni, illetve 

azok helyett újat választhat a hallgató (a választás feltétele, hogy az ECTS összpontszám összhangban legyen a 

szakirány követelményeivel). Az ismét bejelentett tantárgyak előadásait újra kell hallgatni. Amennyiben a 

tantervben két előadás fedi egymást, a hallgató kötelességét a tantárgyfelelős tanárral egyezteti. 

Az iratkozás valamint a tandíj költségeit a következő folyószámlaszámra szükséges befizetni: 840-526666-66, 

követve az EREF-en található utasítást a „Troškovi upisnine i školarine“ alatt. 

1. Az iratkozási költsége 8.500.00 dinár.  
2. Az előző tanévekből bejelentett tantárgyak költségei.  

A hallgató annyi ECTS pontszámnak megfelelő összeget fizet be, amennyit újra bejelentett, kivéve 6 
vagy 12 ECTS költségét, ami a záróvizsga.. 
Egy ECTS = 1.250,00 RSD (ha egy részletben fizetik az összeget) 
Egy ECTS = 1.450,00 RSD (ha két részletben fizetik az összeget) 
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AZ ELŐZŐ TANÉVBEN ÖNKÖLTSÉGEN TANULÓ HARMADÉVES HALLGATÓK  

 

Az előző tanévben önköltségen tanuló harmadéves hallgatók megtartják önköltséges beosztásukat. 

Azoknak a harmadéves hallgatóknak, akik nem tisztázták le az előző tanéveket (nem értek el 60 ECTS pontszámot 

az első, második illetve a harmadik tanévben) ismét be kell írniuk a visszamaradt tantárgyakat, melyeknek 

záróvizsgáit nem tették le. Ebben az esetben a visszamaradt tantárgyak költségeit a hallgatók viselik (nem 

támogatja az állam), kivéve 6 vagy 12 ECTS költségét, ami a záróvizsga.  

PÉLDA: Amennyiben a hallgató az első év folyamán 54 ECTS pontszámot ért el, a második évben szintén 54 ECTS 

pontszámot, míg a harmadikban 50 ECTS pontszámot szerzett, akkor az első évről 6 ECTS pontszám értékben 

jelent be tantágyat (60 – 54 = 6 ECTS), a második évről szintén 6 ECTS pontszám értékében (60 - 54 = 6 ECTS), 

míg a harmadik évről (60 – 50 – szakdolgozat pontjai) pontszám értékében. 

 

Az első, másod, és harmadéves kötelező tantárgyakat, melyeknek záróvizsgáját a hallgató nem tette le, 

elengedhetetlenül be kell jelenteni. A le nem tisztázott választható tantárgyakat ismét be lehet jelenteni, illetve 

azok helyett újat választhat a hallgató (a választás feltétele, hogy az ECTS összpontszám összhangban legyen a 

szakirány követelményeivel). Az ismét bejelentett tantárgyak előadásait újra kell hallgatni. Amennyiben a 

tantervben két előadás fedi egymást, a hallgató kötelességét a tantárgyfelelős tanárral egyezteti. 

Az iratkozás valamint a tandíj költségeit a következő folyószámlaszámra szükséges befizetni: 840-526666-66, 

követve az EREF-en található utasítást a „Troškovi upisnine i školarine“ alatt. 

1. Az iratkozási költsége 8.500.00 dinár.  
3. Az előző tanévekből bejelentett tantárgyak költségei.  

A hallgató annyi ECTS pontszámnak megfelelő összeget fizet be, amennyit újra bejelentett, kivéve 6 
vagy 12 ECTS költségét, ami a záróvizsga.. 
Egy ECTS =1.250,00 RSD (ha egy részletben fizetik az összeget) 
Egy ECTS = 1.450,00 RSD (ha két részletben fizetik az összeget) 

 


