(Датум вести, 24.новембар 2017.) Расподела
места у Студентским домовима
Висока школа електротехнике и рачунарства струковних студија
Београд, Војводе Степе 283
Расподела места у Студентским домовима обавиће се 30.11.2017.
године – четвртак у 105, први спрат, по следећем распореду:
ДЕВОЈКЕ
од 10:30 сати
МУШКАРЦИ од 11:00 сати (прозиваће се по редним бројевима у
групи од десет студената)
На расподелу понети: индекс и личну карту.
Укупно женских места
Укупно мушких места

12
63

За расподелу женских места
За расподелу мушких места

12
61

За усељење треба спремити: индекс, личну карту, чип картицу и
лекарско уверење, потврду Школе да се у текућој школској години
студирање финансира из буџета Републике Србије тј. уверење о
статусу. Усељење у изабране студентске домове може се реализовати
други дан по завршеној расподели.
Женских места за студенте из друштвено осетљивих група 0
Мушких места за студенте из друштвено осетљивих група 2
Студенти испод „црте“ обавезно да дођу на крај расподеле.
Студенти из друштвено осетљивих група као и студенти који су били
испод „црте“ своје упуте за усељење моћи ће да преузму у Служби
смештаја, Ђушина 5а 06.12.2017. (среда) и 07.12.2017. (четвртак)
од 8 - 15 сати.
Рок за усељење студената је 08.12.2017. (петак) до 14 сати
Студент који се не усели до утврђеног рока, губи паво на дом за текућу школску
годину.
Напомена: Студенти са ранг листа који припадају друштвено осетљивој групи –
студенти са инвалидитетом, студенти са хроничним болестима и студенти
реконвалесценти своје захтеве за рангирање у оквиру ове групе и лекарске
извештаје са Студентске поликлинике Београд подносе Служби смештаја Установе
Студентски центар „Београд“, ул. Ђушина 5а, од 20.11.2017. (понедељак) до
28.11.2017. (уторак). Студенти из ове групе који према редоследу са коначне ранг
листе нису добили смештај или су изнад црте а имају посебне потребе (односи се
на студенте којима је потребан персонални асистент) упућују се на преглед и
обраду постојеће медицинске документације у Студентску поликлинику, Београд,
ул. Крунска 57.до 28.11.2017. год. како би поднели потребне лекарске извештаје.

