УНИВЕРЗИТЕТСКИ ЦЕНТАР ЗА ПРИМЕЊЕНУ СТАТИСТИКУ
21000 Нови Сад, Др Зорана Ђинђића 1
Телефон: 021 485 2027, 021 485 2033
Факс: 021 450 418
Жиро рачун: 840-631666-25 (позив на број 05101636534)
E-mail: studentska.sluzba@uns.ac.rs
Интернет адреса: http://www.uns.ac.rs, http://ucps.uns.ac.rs/
МАСТЕР АКАДЕМСКЕ СТУДИЈЕ
1. Број слободних места за упис студената:
На студијски програм из Примењене статистике се може уписати укупно 20 студената:
Школарина
Школарина
Студијски програм
Буџет
Самофин.
Укупно
за држављане
за странце
Србије (дин.)
(дин.)
20
Примењена статистика
2
18
80.000,00
80.000,00
Укупно
2
18
20
Студент који се финансира из буџета може у том статусу да има уписан само један студијски програм
на истом нивоу студија.
Кандидати који су у претходном школовању студирали у статусу буџетских студената, немају право
поновног уписа на исти ниво студија у овом статусу.
2. Услови конкурисања:
завршене основне академске студије у трајању од најмање три године и стечених 180
ЕСПБ
стечено високо образовање по прописима који су важили до дана ступања на снагу
Закона о високом образовању
3. Полагање пријемног испита:
Кандидати који конкуришу полажу пријемни испит.
4. Конкурсни рок:
- пријављивање кандидата: од 11.9. до 6.10.2017. године
- полагање пријемног испита: 11. и 12.10.2017. године
- објављивање прелиминарне ранг листе: 17.10.2017. године
- објављивање коначне ранг листе: 20.10.2017. године
- упис примљених кандидата: од 23.10. до 25.10. 2017. године
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 и копију додатка дипломи (или
уверење о положеним испитима);
2. кратку биографију;
3. доказ о уплати накнаде за полагање пријемног испита;
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.
Потребну документацију доставити лично или послати поштом на адресу:
Универзитет у Новом Саду
Др Зорана Ђинђића 1
21000 Нови Сад
6. Новчане накнаде:
- трошкови полагања пријемног испита: 5.000,00 динара
- материјални трошкови уписа: 5.000,00 динара
7. Критеријуми за утврђивање редоследа кандидата на ранг листи:
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Редослед кандидата за упис на студије утврђује се према резултату постигнутом на основним
академским студијама и резултату постигнутом на пријемном испиту, Кандидат по оба основа може
остварити највише 100 бодова. На основу успеха на основним академским студијама кандидат
остварује највише 10 поена и то на следећи начин:
просечна оцена у току студија – 2x(број година студија - број предвиђених година студија)
Пријемни испит се вреднује са 90 бодова. Кандидат је положио пријемни испит, и тиме стекао право
на рангирање ради уписа, уколико на пријемном испиту оствари најмање 40 бодова.
8. Начин и рокови за подношење жалбе на утврђени редослед:
Кандидат може поднети приговор на регуларност поступка утврђеног конкурсом, регуларност
пријемног испита или своје место на ранг листи у року од 36 сати од објављивања прелиминарне
ранг листе на Универзитету.
Приговор се подноси Комисији, на чији предлог ректор доноси решење о приговору у року од 24 сата
од момента пријема приговора.
9. Упис страних држављана:
На мастер академске студије могу се уписати страни држављани уз претходно признавање страних
високошколских исправа као и ако испуне друге услове утврђене Правилником о упису студената на
студијске програме Универзитета у Новом Саду.
10. Напомена:
- контакт телефони за добијање информација: 021 485 2027, 021 485 2033.
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