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Коментари на питање о додатку дипломе. Напомена: коментари који
садрже "не знам" су категоризовани као "Не знам"
Коментари
staff for teaching
Diplomu izdaje fakultet u Svedskoj
Nisam ucestvovao u programu mobilnosti
Nisam jos zavrsila studije i dobila diplomu
ne znam, nisam dobila diplomu
Nisam siguran, pretpostavljam da jeste
mobilnost sam obavljala kao administrativno osoblje, ne kao student
Dobicu njihovu diplomu koja nije povezana sa Univerzitetom u Beogradu
Nisam bila na razmeni u okviru osnovnih nego Master studija koordinisanih od
strane Evropskih univerziteta
Jos uvek nisam dobila diplomu.
nije jer sam bila na istraživackom boravku
Nisam nista polagao
Ne znam još uvek
Zbog razmene na doktorskim studijama nije bilo polaganja predmeta
Još uvek ne znam
Ne znam kako to funkcioniše za razmenu na doktorskim studijama.
Još uvek nisam dobila izradenu master diplomu, ali se vide na uverenju
Nisam još diplomirala
Mislim da ne postoji dodatak diplome za doktorske studije.
I dalje nije zavrsen proces izrade diplome
Nisam jos podigao diplomu
Diplomu još uvek nisam dobio nakon završenih osnovnih studija, jer je fakultet
još nije izdao, ali predmeti su priznati kao položeni
Nisam još masterirala
Ne znam, još uvek nisam podigla diplomu, nadam se da ce biti.
Još uvek sam na studijama
NA
nisam nostrifikovala diplomu u Srbiji
Na razmeni sam radila eksperimente za svoj doktorat, nisam polagala ispite
Još uvek nisam diplomirala.
Nisam sigurna da li ce postojati kao napomena u diplomi.
Jos uvek nisam dobila diplomu tako da ne mogu da odgovorim
Nisam jos uvek zavrsio, jos uvek sam na razmeni
Još nemam diplomu pa samim tim ni dodatak. Rekli su doduše da ce biti
zapisani svi nepriznati predmeti sa razmene u tom dodatku.
još nisam dobio diplomu, pa ne znam kako ce izgledati
nije primenjivo
oni predmeti koji nisu priznati na maticnom fakultetu se vide, ostali samo kroz
priznate ocene
Još uvek nemam diplomu
Još nisam sigurna, rano je i dalje
Nisam još dobila diplomu.
<U+041D><U+0435><U+043C><U+0430><U+043C>
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<U+0434><U+0438><U+043F><U+043B><U+043E><U+043C><U+0438>

41 Ne znam, verovatno ce biti kada dode do toga
Jako slabo je to okarakterisano na nasem fakultetu, jednom recenicom u
dodatku diplome je navedeno da smo proveli jedan semestar u IT, nista vise .
42 Jako tuzno.
43 Nisam bila na razmeni. Ovo je bio zaseban program master studija.
44 ne spadam u tu grupu
45 nisam još uzela diplomu, nemam tu informaciju.
46 Ne mogu da se setim, ali mislim da nije.
47 Jos uvek ne znam, diploma mi nije dostavljena.
48 Nisam još uvek diplomirala
49 Jos nije izdat dodatak diplomi
50 Još uvek nisam diplomirala
51 ja sam profesor
52 Imam odvojenu master diplomu
53 Nemam taj period
54 Trenutno sam na cetvrtoj godini, tako da još navedeno ne mogu videti
Zapoceo sam studije u inostranstvu nakon završetka osnovnih studija u UNS,
55 za koje sam dobio posebnu (joint degree) diplomu.
56 Još uvek cekam na izradu diplome, ali bi trebalo da bude istaknuto
57 Još uvek ne znam. Studije u toku.
58 na usavršavanju sam bila kao profesor
59 Jos uvek nisu prevedene ocene
60 Još uvek nije upisano, studije još traju.
61 Mobilnost nastavnog osoblja
62 /
63 Još uvek ne znam jer sam na osnovnim studijama.
Predmeti koje sam položila u inostranstvu su oznaceni kao "priznati", ali nigde
64 nije navedeno odakle su priznati, niti da sam studirala u inostranstvu.
65 Nisam još preuzela diplomu
66 nisam još diplomirao
67 Bila sam na kompletnom masteru, te ovo pitanje nije primenljivo
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