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МАСТЕР АКАДЕМСКЕ СТУДИЈЕ
1. Број слободних места за упис студената:
На студијски програм Форензика може се уписати укупно 25 студената:
Студијски програм
Форензика
Укупно

Буџет

Самофин.

Укупно

2
2

23
23

25
25

Школарина
за држављане
Србије (дин.)

Школарина
за странце
(евра)

100.000,00

3.000,00

НАПОМЕНА:
Лица са инвалидитетом, односно студенти припадници ромске нациналности, која су применом
афирмативних мера уписала и завршила основне студије у статусу студента чије су студије
финансиране из буџета Аутономне Покрајине Војводине, у прву годину студијских програма мастер
академских студија који се финансирају из буџета Аутономне Покрајине Војводине на Универзитету у
Новом Саду и факултетима у његовом саставу на којима су завршили те студије, у школској
2019/2020. години уписују се применом афирмативних мера.
На истом степену студија студент може бити уписан у прву годину студија у статусу студента чије се
студије финансирају из буџета само једанпут.
2. Услови конкурисања:
Завршене основне академске студије (240 ЕСПБ), мастер академске или интегрисане академске
студије (300 ЕСПБ) којима је стекао одговарајуће компетенције за упис на мастер академске студије
Форензика и праћење наставе из предмета изборног блока за који се студент опредељује, а који су
дефинисани у курикулуму студијског програма МАС форензика.
Без додатних услова, на студије се може уписати:

лице које је завршило одговарајуће студије на факултету чији је оснивач Република Србија

лице које је завршило одговарајуће студије на факултету чији је оснивач Република Српска

лице које је завршило одговарајуће студије на факултету акредитованом у иностранству, уз
претходно академско признавање стечених квалификација
Кандидати пријављени на Конкурс који не испуњавају услове за упис могу да стекну право уписа на
мастер академске студије Форензика након положене разлике у испитима, а на основу претходне
одлуке Комисије за упис студената на студијски програм мастер академских студија Форензика.
Напомена: За потребе утврђивања разлике у испитима, кандидати треба да доставе студијски
програм претходно завршених студија и уверење о положеним испитима.
3. Полагање пријемног испита
Није предвиђено.
4. Конкурсни рок:
Први конкурсни рок:
- пријављивање кандидата: од 9.9. до 11.10.2019. године
- објављивање прелиминарне ранг листе: 15.10.2019. године
- објављивање коначне ранг листе: 18.10.2019. године
- упис примљених кандидата: од 21.10. до 23.10.2019. године
Други конкурсни рок:
- пријављивање кандидата: од 24.10. до 30.10.2019. године
- објављивање прелиминарне ранг листе: 4.11.2019. године
- објављивање коначне ранг листе: 7.11.2019. године
- упис примљених кандидата: од 8.11. до 12.11.2019. године
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5. Документација која се подноси приликом пријављивања кандидата:
Кандидати приликом пријаве на конкурс подносе на увид оригинална документа, а уз пријавни лист
(налази се на веб сајту Универзитета – www.uns.ac.rs) подносе:
1. копију дипломе о завршеним основним академским студијама;
2. кратку биографију;
Кандидат који је остварио право на упис подноси:
1. две фотографије формата 4,5 x 3,5 цм;
2. копију личне карте (оригинал на увид) - у случају чиповане личне карте потребно је доставити
очитану личну карту;
3. доказ о уплати накнаде на име трошкова уписа и премије за колективно осигурање студената;
4. доказ о уплати накнаде за самофинансирајуће студенте (у целости или у највише четири
једнаке рате).
Потребну документацију доставити лично или послати поштом на адресу:
Универзитет у Новом Саду
Др Зорана Ђинђића 1
21000 Нови Сад
6. Новчане накнаде:
- материјални трошкови уписа: 5.000,00 динара
7. Критеријуми за утврђивање редоследа кандидата на ранг листи:
Утврђени су Правилником о упису студената на студијске програме Универзитета у Новом Саду
(члан 9) и Правилником о упису студената на студијске програме које реализује Универзитет у Новом
Саду у оквиру Асоцијације центара за интердисциплинарне и мултидисциплинарне студије и
истраживања - АЦИМСИ-ја.
Редослед кандидата на ранг листи, приликом уписа у прву годину мастер академских студија,
уколико се не полаже пријемни испит, утврђује се на основу показатеља успешности (П у1) према
следећој формули:

просечна оцена
П у1 

број месеци предвиђен за

током студија редован завршетак студијског програма

 100
10
број месеци утрошених за
завршетак студијског програма

8. Начин и рокови за подношење жалби на утврђени редослед:
Жалбе се подносе писменим путем Комисији за упис, у року од 36 сати од објављивања
прелиминарне ранг листе.
9. Упис страних држављана:
На мастер академске студије могу се уписати страни држављани уз претходно признавање страних
високошколских исправа и проверу знања српског језика као и ако испуне друге услове утврђене
Правилником о упису студената на студијске програме Универзитета у Новом Саду.
10. Контакт телефони за додатне информације: 021 485 2027, 021 485 2033.
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