УНИВЕРЗИТЕТ У НОВОМ САДУ
21102 Нови Сад, Др Зорана Ђинђића 1
Телефон: 021 485 2020
E-mail: rektorat@uns.ac.rs
Интернет адреса: http://www.uns.ac.rs
На основу члана 98 Закона о високом образовању (Службенu гласник Републике Србије број
88/2017, 73/2018, 27/2018 - др. закон, 67/2019, 6/2020-др.закони, 11/2021-аутентично тумачење,
67/2021 и 67/2021 - др.закон), члана 115 Статута Универзитета у Новом Саду (Савет Униврзитета у
Новом Саду, 8.3.2018. године, 5.4.2018. године - исправка; 13.2.2019. године; 29.9.2020. године и
28.1.2022.године) и oдлукa Сената Универзитета у Новом Саду од 8.6.2022. године, 29.7.2022. године
и 7.10.2022. године, Универзитет у Новом Саду расписује
КОНКУРС ЗА УПИС СТУДЕНАТА У ПРВУ ГОДИНУ МАСТЕР,
СПЕЦИЈАЛИСТИЧКИХ И ДОКТОРСКИХ СТУДИЈА НА УНИВЕРЗИТЕТУ У НОВОМ САДУ
У ШКОЛСКОЈ 2022/2023. ГОДИНИ
Конкурсни рокови:
ФАКУЛТЕТ

Пријављивање Полагање
кандидата
пријемног

Објављивање Објављивање
Упис
прелиминарне
коначне
примљених
ранг листе
ранг листе
кандидата

ПОЉОПРИВРЕДНИ ФАКУЛТЕТ
- мастер академске студије
- специјалистичке академске студије
- докторске академске студије

1.9-12.10.
24-25.10.
1.9-12.10.
24-25.10.
1.9-12.10.
24-25.10.

14.10.
25.10.
14.10.
25.10.
14.10.
25.10.

18.10.
27.10.
18.10.
27.10.
18.10.
27.10.

18-21.10.
27-28.10.
18-21.10.
27-28.10.
18-21.10.
27-28.10.

19.10.
1.11.

21.10.
3.11.

24-25.10.
4.11.

21.10.

25.10.

26-27.10.

12-17.10.
27-28.10.
12-17.10.
27-28.10.
12-17.10.
27-28.10.

до 19.10.
до 31.10.
до 19.10.
до 31.10.
до 19.10.
до 31.10.

до 21.10.
до 2.11.
до 21.10.
до 2.11.
до 21.10.
до 2.11.

24-25.10.
3.11.
24-25.10.
3.11.
24-25.10.
3.11.

13, 14. и 17.10.
31.10.
13, 14. и 17.10.
31.10.

24.10.
2.11.
19.10.
2.11.

26.10.
3.11.
21.10.
3.11.

27-28.10.
4.11.
24.10.
4.11.

17-18.10.
17-18.10.

19.10.
19.10.

24.10.
24.10.

25-26.10.
25-26.10.

18.10.

24.10.

25-31.10.

19.10.
2.11.

24.10.
7.11.

25-27.10.
8.11.

19.9.
4.10.

23.9.
7.10.

26.9.
10.10.

20.10.
2.11.

27.10.
7.11.

28.10.
8.11.

ФИЛОЗОФСКИ ФАКУЛТЕТ
- мастер академске студије

3-14.10.
27-28.10.

- докторске академске студије

17-18.10.

18.10.
31.10.
интервју
20.10.

ТЕХНОЛОШКИ ФАКУЛТЕТ
- мастер академске студије
- специјалистичке академске студије
- докторске академске студије
ПРАВНИ ФАКУЛТЕТ
- мастер академске студије
- докторске академске студије
МЕДИЦИНСКИ ФАКУЛТЕТ
- мастер академске студије
- специјалистичке академске студије
- докторске академске студије

3-5.10.

интервју 713.10.

ЕКОНОМСКИ ФАКУЛТЕТ
- мастер академске студије
једногодишњи програми

- мастер академске студије
двогодишњи програм

- докторске академске студије

12.9.-14.10.
31.10.

1-14.9.
28-30.9.

12.9.-14.10.
31.10.

полагање
допунских
програмских
садржаја
18.10.
1.11.
полагање
допунских
програмских
садржаја
16.9.
3.10.
18-19.10.
1.11.
1

ФАКУЛТЕТ ТЕХНИЧКИХ НАУКА
електронска
пријава
- мастер академске студије
19.9. – 3.10.
- мастер струковне студије
пријава
30.9. и 3.10.
електронска
пријава
- специјалистичке академске студије
19.9. – 3.10.
пријава
30.9. и 3.10.
електронска
пријава
19.9. – 3.10.
- докторске академске студије
пријава
29, 30.9. и
3.10.
ПРИРОДНО-МАТЕМАТИЧКИ ФАКУЛТЕТ
12-23.9.
- мастер академске студије
17-18.10.
12-23.9.
- докторске академске студије
17-18.10.
АКАДЕМИЈА УМЕТНОСТИ
- мастер академске студије

4.10.

4.10.

6.10.

7.10.

4.10.

4.10.

6.10.

7.10.

4.10.

10.10.

12.10.

13-14.10.

30.9.
21.10.
30.9.
21.10.

4.10.
25.10.
4.10.
25.10.

5-12.10.
26-28.10.
5-12.10.
26-28.10.

Департман музичкe уметности

9.10.
25.10.

11-15.10.
26-30.10.

19.10.
1.11.

21.10.
3.11.

24.10.
4.11.

Департман ликовних уметности

9.10.
25.10.

11-17.10.
26-30.10.

19.10.
1.11.

21.10.
3.11.

24.10.
4.11.

Департман драмских уметности

9.10.
25.10.
9.10.
25.10.
12.1.2023.

11-17.10.
26-30.10.
11-17.10.
26-30.10.
13-21.1.2023.

19.10.
1.11.
19.10.
1.11.
24.1.2023.

21.10.
3.11.
21.10.
3.11.
27.1.2023.

24.10.
4.11.
24.10.
4.11.
28.1.2023.

18.10.
1.11.
18.10.
1.11.

21.10.
3.11.
21.10.
3.11.

24- 25.10.
4.11.
24- 25.10.
4.11.

17.10.
26.10.
14.10.
26.10.

19.10.
28.10.
18.10.
28.10.

20-21.10.
31.10. - 1.11.
19-21.10.
31.10. - 1.11.

7.10.
21.10.
7.10.
21.10.

10.10.
24.10.
10.10.
24.10.

11-14.10.
25-28.10.
11-14.10.
25-28.10.

10.10.
25.10.
10.10.
25.10.

13.10.
27.10.
12.10.
27.10.

14-15.10.
28-29.10.
13-14.10.
29. и 31.10.

10.10.
20.10.

13.10.
24.10.

14.10.
25.10.

10.10.
24.10.

13.10.
27.10.

14. и 17.10.
28. и 31.10.

- специјалистичке академске студије
- докторске академске студије
ГРАЂЕВИНСКИ ФАКУЛТЕТ

13, 14. и 17.10.
28. и 31.10.
13, 14. и 17.10.
- докторске академске студије
28. и 31.10.
ТЕХНИЧКИ ФАКУЛТЕТ "МИХАЈЛО ПУПИН"
3-14.10.
- мастер академске студије
24-25.10.
10-13.10.
- докторске академске студије
24-25.10.
ФАКУЛТЕТ СПОРТА И ФИЗИЧКОГ ВАСПИТАЊА
3-5.10.
- мастер академске студије
17-19.10.
3-5.10.
- докторске академске студије
17-19.10.
ПЕДАГОШКИ ФАКУЛТЕТ
4-6.10.
- мастер академске студије
21-22.10.
3-5.10.
- докторске академске студије
19-20.10.
УЧИТЕЉСКИ ФАКУЛТЕТ НА МАЂАРСКОМ НАСТАВНОМ ЈЕЗИКУ
5-6.10
- мастер академске студије
18.10.
УЦИМСИ
12.9.-7.10.
- мастер академске студије
18-21.10.
- мастер академске студије
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ПОЉОПРИВРЕДИ ФАКУЛТЕТ
21000 Нови Сад, Трг Д. Обрадовића 8
Tел. 021/ 4853500,
Факс: 021/ 459-761
Студентска служба: 021/4853388 и 4853209
Жиро рачун: 840-1736666-97
E-mail: nastava@polj.uns.ac.rs
Интернет адреса: http://polj.uns.ac.rs
МАСТЕР АКАДЕМСКЕ СТУДИЈЕ
1. Број слободних места за упис студената
На факултет се може уписати укупно 277 студената, и то:
- 120 студената чије се образовање финансира из буџета и
- 157 самофинансирајућих студената.
На поједине студијске програме може се уписати следећи број студената:
Студијски програм
Земљиште, биљка и генетика
Анимална производња
Воћарство и виноградарство
Фитомедицина
Уређење, коришћење и заштита вода
Прецизна пољопривреда
Агроекономија
Орнаментална хортикултура
Пејзажна архитектура
Укупно

Буџет

Самофин.

Укупно

30
10
10
20
5
10
20
5
10
120

60
20
5
10
5
5
20
10
22
157

90
30
15
30
10
15
40
15
32
277

Школарина
за
за
држављане
странце
Србије
(евра)
(динара)
84.700,00
2.000,00
84.700,00
2.000,00
84.700,00
2.000,00
84.700,00
2.000,00
84.700,00
2.000,00
84.700,00
2.000,00
84.700,00
2.000,00
84.700,00
2.000,00
84.700,00
2.000,00

2. Услови конкурисања:
На мастер академске студије може се уписати лице које је завршило одговарајуће четворогодишње
основне академске студије утврђене студијским програмом остваривши најмање 240 ЕСПБ бодова,
као и лица која су завршила студије по прописима пре ступања на снагу Закона о високом
образовању у четворогодишњем трајању.
3. Полагање пријемног испита
- нема полагања пријемног испита
4. Први конкурсни рок:
00
Пријављивање кандидата траје од 01.септембра 2022. године до 12. октобра 2022. године (до 12 )
Објављивање прелиминарне ранг листе је 14. октобра 2022. године
Објављивање коначне ранг листе је 18. октобра 2022. године.
Упис примљених кандидата је у периоду од 18. октобра до 21. октобра 2022. године
00

00

Упис примљених кандидата је од 18. до 21. октобра 2022. године, 10 до 14 према следећем
распореду:
Студенти који се уписују на буџет уписују се 18.10.2022. у периоду од 10 до 14 часова и 19.10.2022. у
периоду од 10 до 12 часова . Студенти који су рангирани за упис на буџет а не упишу се у наведеном
термину сматраће се да су одустали, те се врши померање ранг листе.
Дана 20.10.2022. у 12:00 се уписују студенти који су померањем ранг листе доспели на буџет.
Дана 21.10.2022. у периоду од 10 до 12 часова уписују се студенти на самофинансирању.
Дана 21.10.2022. у 13:00 часова врши се прозивка и попуњавање слободних места.
Други конкурсни рок:
00
Пријављивање кандидата траје 24. октобра 2022. године и 25. октобра 2022. године (од 10 до
00
13 )
Објављивање прелиминарне ранг листе је 25. октобра 2022. године
Објављивање коначне ранг листе је 27. октобра 2022. године.
00
00
Упис примљених кандидата је 27. октобра 2022. и 28. октобра 2022. (од 10 до 14 )
5. Документација која се подноси приликом пријављивања кандидата:
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Кандидати приликом пријаве на конкурс подносе:
- фотокопију дипломе основних академских студија, (коју не треба оверавати уколико је
кандидат дипломирао на Пољопривредном факултету у Новом Саду)
- копију личне карте уз достављањe оригинала на увид. У случају чиповане личне карте
потребно је доставити очитану личну карту.
- пријавни лист који се купује на портирници Факултета.
- доказ о уплати за пријаву на конкурс
Кандидати који нису дипломирали на Пољопривредном факултету у Новом Саду морају да приложе
биографију заједно са курикулумом завршеног студијског програма који садржи листу и структуру
обавезних и изборних предмета и модула, њихов опис и фонд часова и доказ о уплати трошкова за
вредновање студијског програма у износу од 17.500,00 динара (Број рачуна 840-1736666-97, Број
модела 97, Позив на број 4322102400101). Уколико на дипломи или уверењу о дипломирању не пише
тачан датум почетка и завршетка студија неопходно је приложити додатни званични документ са
наведеним подацима.
Кандидати који стекну право на упис подносе:
- комплет за упис који се купује у трафици у холу Факултета, у оквиру којег је ШВ 20 образац,
- две фотографије формата 4,5 x 3,5 cm,
- доказ о уплати трошкова уписа у износу од 6.350,00 динара на жиро-рачун Факултета, (Број
рачуна 840-1736666-97, Број модела 97, Позив на број 4322102400101)
- доказ о уплати школарине за самофинансирајуће студенте у износу од 84.700,00 динара и
може се уплатити у две рате.
На истом степену студија студент може бити уписан у прву годину студија у статусу студента чије се
студије финансирају из буџета само једанпут.
6. Новчане накнаде:
- за пријаву на Конкурс у износу од 1.000,00 динара на жиро рачун Факултета (Број рачуна 8401736666-97, Број модела 97, Позив на број 4322102400101)
- за упис у износу од 6.350,00 динара на жиро рачун Факултета,
- за самофинансирајуће студенте новчани износ од 42.350,00 динара (прва рата) или 84.700,00
динара (укупан износ).
7. Критеријуми за утврђивање редоследа кандидата на ранг листи:
Кандидати за упис на мастер студије деле се у 2 категорије:
1. Кандидати који су завршили одговарајући студијски програм на Факултету
2. Кандидати који нису завршили одговарајући студијски програм на Факултету, као и кандидати
који су завршили основне студије на другом факултету.
Кандидати прве категорије рангирају се према бодовима на основу успеха и бодовима на основу
дужине студирања.
За другу категорију кандидата Комисија за вредновање студијског програма даје мишљење о
евентуалној потреби допунских програмских садржаја које студенти морају савладати, односно
испите из предмета које студенти морају да положе да би могли да упишу мастер студије. Ти
кандидати подносе захтев за вредновање претходно завршених основних академских студија,
заједно са одговарајућим планом и програмом студија (студенти Пољопривредног факултета
подносе само захтев) студентској служби Факултета у термину предвиђеним конкурсом. Комисију за
вредновање студијског програма чине чланови Комисије за признавање испита и руководиоци
студијских програма.
Поред бодова добијених на основу успеха и дужине студирања, код ове категорије кандидата уводи
се коефицијент који се добија тако што се број признатих бодова ЕСПБ подели са потребним,
односно са 240 ЕСПБ. Са овим коефицијентом се множи укупан број бодова добијен на основу прва
два критеријума (успех и дужина студирања).
За све кандидате утврђује се јединствена ранг листа са укупним бројем бодова стеченим по свим
критеријумима утврђеним конкурсом.
Редослед кандидата за упис у прву годину мастер академских студија утврђује се вреднујући општу
просечну оцену остварену на основним студијама и дужину времена студирања на тим студијама на
следећи начин: у структури од максималних 100 бодова 75% носи просечна оцена а 25% дужина
студирања рачуната на месеце.
Број бодова (А) по основу успеха на основним студијама израчунава се према формули:
где је
- просечна оцена остварена на основним академским студијама.
Број бодова (В) по основу дужине студирања израчунава се према формули:
где је
- број месеци редовног завршетка основних академских студија;
- број месеци завршетка
основних академских студија.
Коефицијент остварених бодова (К) на претходним студијама израчунава се према формули:
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где је - број признатих ЕСПБ бодова након извршене еквиваленције;
завршеног студијског програма.
Укупан број бодова је:

- потребан број ЕСПБ бодова

Кандидати друге категорије имају улазни модул који чине предмети који морају да се положе. Број
предмета не може да пређе 10 односно 60 ЕСПБ, при чему се број предмета који морају положити
разликује од кандидата до кандидата у зависности од тога који су студијски програм завршили. Ови
кандидати, пре уписа, писмено се изјашњавају да прихватају полагање улазног модула, односно
предмета и у обавези су да их положе пре полагања испита са мастер студијског програма.
Кандидати друге групе, сходно броју диференцијалних предмета, истовремено или сукцесивно
похађају наставу из предмета мастер студија, а у договору са наставником са основних/интегрисаних
академских студија полажу испит без похађања предавања и вежби. Ови кандидати могу да полажу
испите са улазних модула у свим испитним роковима, укључујући и апсолвентске.
Кандидат који конкурише за упис на мастер академске студије има право да се, приликом
подношења пријаве за упис, изјасни за највише два студијска програма (под А и под Б). Након
бодовања уколико кандидат по жељи А стекне право на упис из буџета не рангира се на листи у
жељи под Б.
На истом степену студија студент може бити уписан у прву годину студија у статусу студента чије се
студије финансирају из буџета само једанпут.
8. Начин и рокови за подношење жалбе на утврђени редослед:
Кандидат може поднети приговор Комисији за упис кандидата на регуларност конкурса и на своје
место на ранг листи у року од 36 сати од објављивања прелиминарне ранг листе. Приговори се
00
00
подносе у писаној форми у архиви Факултета 9 до 14 . У случају да су послати поштом биће
прихваћени само они који пристигну до рока од 36 сати од објављивања прелиминарне ранг листе.
Приговори послати електронском поштом неће се прихватити. На предлог Комисије за упис
кандидата декан, односно, лице које декан овласти, доноси решење по приговору у року од 24 сата
од момента пријема приговора.
9. Упис страних држављана:
Страни држављанин може да се упише на студијски програм под истим условима као и домаћи
држављанин, ако пружи доказ о познавању српског језика у складу са Статутом Универзитета и ако
достави:
- нострификану диплому о завршеним студијама и оствареним ЕСПБ бодова и
- ако је здравствено осигуран.
Страни држављанин може условно да се упише на студијски програм у случају када поступак за
признавање стране школске односно високошколске исправе није завршен пре рока за подношење
пријаве за упис. У случају да захтев за признавање буде одбијен или ако признавање иностране
јавне исправе не даје право на упис студијског програма на који се лице пријавило, сматраће се да
условни упис није ни извршен.
Страни држављанин плаћа школарину у току целог школовања, осим ако међународним споразумом
или билатералним споразумом универзитета није другачије одређено.
Припадници српске националне мањине из суседних земаља могу се уписати на Факултет под истим
условима као и држављани Републике Србије.
10. Напомена:
Лица са инвалидитетом, односно студенти припадници ромске националности, 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
2022/2023. години уписују се применом афирмативних мера које се спроводе у складу са програмом
примене афирмативних мера за упис на студије лица са инвалидитетом, односно припадника ромске
националне мањине.
Контакт телефон за добијање информација је 021/485-3209, 021/485-3388 и 021/485-3219.
СПЕЦИЈАЛИСТИЧКЕ АКАДЕМСКЕ СТУДИЈE
1. Број слободних места за упис студената:
На факултет се може уписати укупно 6 студената, и то:
- 6 самофинансирајућих студената
На поједине студијске програме може се уписати следећи број студената:
Студијски програм

Буџет

Самофин.

5

Укупно

Школарина
за држављане
за странце
Србије (дин.)
(евра)

6
Ветеринарска медицина
0
6
150.000,00
2.000,00
Укупно
6
0
6
Напомена:
Уписне квоте су дате у складу са предлогом Сената Универзитета у Новом Саду и биће накнадно
усклађене са Одлуком Покрајинске Владе о броју места за упис буџетских студената. Универзитет у
Новом Саду задржава право да измени и допуни текст Конкурса. Све евентуалне измене и допуне
Конкурса биће објављене на интернет страници Универзитета у Новом Саду и интернет страницама
факултета.
2. Услови конкурисања:
На студијски програм специјалистичких академских студија, а до броја одобреног квотом за упис за
самофинансирајуће студенте, могу се уписати:
- Лица која имају завршене мастер академске студије, односно интегрисане студије, са
најмање 300 ЕСПБ бодова
- Лице које има академски степен магистра наука, ако није стекло докторат по раније важећим
законским прописима у року који је утврђен законом.
- На специјалистичке академске студије може се уписати лице које зна један светски језик.
3. Полагање пријемног испита
- нема полагања пријемног испита
4. Први конкурсни рок:
00
Пријављивање кандидата траје од 01.септембра 2022. године до 12. октобра 2022. године (до 12 )
Објављивање прелиминарне ранг листе је 14. октобра 2022. године
Објављивање коначне ранг листе је 18. октобра 2022. године.
Упис примљених кандидата је у периоду од 18. октобра до 21. октобра 2022. године
Други конкурсни рок:
00
Пријављивање кандидата траје 24. октобра 2022. године и 25. октобра 2022. године (од 10 до
00
13 )
Објављивање прелиминарне ранг листе је 25. октобра 2022. године
Објављивање коначне ранг листе је 27. октобра 2022. године.
00
00
Упис примљених кандидата је 27. октобра 2022. и 28. октобра 2022. (од 10 до 14 ))
5. Документација која се подноси приликом пријављивања кандидата:
Кандидати приликом пријаве на конкурс подносе :
- фотокопију дипломе, (коју не треба оверавати уколико је кандидат дипломирао на
Пољопривредном факултету у Новом Саду),
- копију личне карте уз достављање оригинала на увид. У случају чиповане личне карте
потребно је доставити очитану личну карту
- доказ о уплати за пријаву на конкурс
Кандидати који нису студирали на Пољопривредном факултету у Новом Саду морају да приложе
биографију заједно са курикулумом завршеног студијског програма који садржи листу и структуру
обавезних и изборних предмета и модула, њихов опис и фонд часова и доказ о уплати трошкова за
вредновање студијског програма у износу од 17.500,00 динара (Број рачуна 840-1736666-97, Број
модела 97, Позив на број 4322102400101).
Кандидати који стекну право на упис подносе:
- комплет за упис који се купује на портирници Факултета, у оквиру којег је ШВ 20 образац,
- две фотографије формата 4,5x3,5,
- доказ о уплати трошкова уписа у износу од 6.350,00 динара на жиро-рачун Факултета,
- доказ о уплати накнаде за школарину самофинансирајућих студената и може се уплатити у
две рате.
6. Новчане накнаде:
- за пријаву на Конкурс у износу од 1.000,00 динара на жиро рачун Факултета (Број рачуна
840-1736666-97, Број модела 97, Позив на број 4322102400101)
- за упис у износу од 6.350,00 динара на жиро рачун Факултета (Број рачуна 840-1736666-97,
Број модела 97, Позив на број 4322102400101)
- за самофинансирајуће студенте на име школарине и може се уплатити у две рате.
7. Критеријуми за утврђивање редоследа кандидата на ранг листи:
За упис на студијски програм Ветеринарска медицина примењује се метод за израчунавање.
Број бодова (А) по основу успеха на интегрисаним студијама израчунава се према формули:
где је - просечна оцена остварена на интегрисаним академским студијама.
Број бодова (В) по основу дужине студирања израчунава се према формули:
6

где је
- број месеци редовног завршетка интегрисаних академских студија;
- број месеци
завршетка интегрисаних академских студија.
Коефицијент остварених бодова (К) на претходним студијама израчунава се према формули:
где је - број признатих ЕСПБ бодова након извршене еквиваленције;
завршеног студијског програма.
Укупан број бодова је:

- потребан број ЕСПБ бодова

8. Начин и рокови за подношење жалбе на утврђени редослед:
Кандидат може поднети приговор Комисији за упис кандидата на регуларност конкурса и своје место
на ранг листи у року од 36 сати од објављивања прелиминарне ранг листе. Приговори се подносе у
00
00
писаној форми у архиви Факултета 9 до 14 . У случају да су послати поштом биће прихваћени само
они који пристигну до рока од 36 сати од објављивања прелиминарне ранг листе. Приговори послати
електронском поштом неће се прихватити. На предлог Комисије за упис кандидата декан, односно,
лице које декан овласти, доноси решење по приговору у року од 24 сата од момента пријема
приговора.
9. Упис страних држављана:
Страни држављанин може да се упише на студијски програм под истим условима као и домаћи
држављанин, ако пружи доказ о познавању српског језика у складу са Статутом Универзитета и ако
достави:
- нострификану диплому о завршеним студијама и оствареним ЕСПБ бодова и
- ако је здравствено осигуран
Страни држављанин може условно да се упише на студијски програм у случају када поступак за
признавање стране школске односно високошколске исправе није завршен пре рока за подношење
пријаве за упис. У случају да захтев за признавање буде одбијен или ако признавање иностране
јавне исправе не даје право на упис студијског програма на који се лице пријавило, сматраће се да
условни упис није ни извршен.
Страни држављанин плаћа школарину у току целог школовања, осим ако међународним споразумом
или билатералним споразумом универзитета није другачије одређено.
Школарина за студенте - стране држављане износи 2.000 евра. Уплаћује се цела сума приликом
уписа.
Контакт телефон за добијање информација је 021/485-3209, 021/485-3388 и 021/485-3219
ДОКТОРСКE АКАДЕМСКЕ СТУДИЈE
1. Број слободних места за упис студената:
На факултет се може уписати укупно 51 студената, и то:
- 30 студената чије се образовање финансира из буџета и
- 21 самофинансирајућих студената.
На поједине студијске програме може се уписати следећи број студената:
Студијски програм

Буџет

Самофин.

Укупно

Школарина
за држављане
за странце
Србије (дин.)
(евра)
100.000,00
3.000,00
100.000,00
3.000,00
150.000,00
3.500,00

35
Aгрономија
20
15
10
Агроекономија
5
5
6
Ветеринарска медицина
5
1
Укупно
51
30
21
Напомена:
Уписне квоте су дате у складу са предлогом Сената Универзитета у Новом Саду и биће накнадно
усклађене са Одлуком Покрајинске Владе о броју места за упис буџетских студената. Универзитет у
Новом Саду задржава право да измени и допуни текст Конкурса. Све евентуалне измене и допуне
Конкурса биће објављене на интернет страници Универзитета у Новом Саду и интернет страницама
факултета.
2. Услови конкурисања:
На студијске програме докторских академских студија, а до броја одобреног квотом за упис на терет
буџета или броја за самофинансирајуће студенте, могу се уписати:
- Лица која имају завршене мастер академске студије, односно интегрисане студије, са
најмање 300 ЕСПБ бодова и просечну оцену најмање 8 (осам) уписану и у дипломи основних
академским и дипломи мастер академских /интегрисаних/студија;
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-

Лице које има академски степен магистра наука, ако није стекло докторат по раније важећим
законским прописима у року који је утврђен законом.
На докторске академске студије може се уписати лице које зна један светски језик.

3. Полагање пријемног испита
- нема полагања пријемног испита
4. Конкурсни рок:
00
Пријављивање кандидата траје од 01.септембра 2022. године до 12. октобра 2022. године (до 12 )
Објављивање прелиминарне ранг листе је 14. октобра 2022. године
Објављивање коначне ранг листе је 18. октобра 2022. године.
Упис примљених кандидата је у периоду од 18. октобра до 21. октобра 2022. године
00
00
Упис примљених кандидата је од 18. до 21. октобра 2022. године, 10 до 14 према следећем
распореду:
Студенти који се уписују на буџет уписују се 18.10.2022. у периоду од 10 до 14 часова и 19.10.2022. у
периоду од 10 до 12 часова . Студенти који су рангирани за упис на буџет а не упишу се у наведеном
термину сматраће се да су одустали, те се врши померање ранг листе. Дана 20.10.2022. у 12:00 се
уписују студенти који су померањем ранг листе доспели на буџет.
Дана 21.10.2022. у периоду од 10 до 12 часова уписују се студенти на самофинансирању.
Дана 21.10.2022. у 13:00 часова врши се прозивка и попуњавање слободних места.
Други конкурсни рок:
00
Пријављивање кандидата траје 24. октобра 2022. године и 25. октобра 2022. године (од 10 до
00
13 )
Објављивање прелиминарне ранг листе је 25. октобра 2022. године
Објављивање коначне ранг листе је 27. октобра 2022. године.
00
00
Упис примљених кандидата је 27. октобра 2022. и 28. октобра 2022. (од 10 до 14 )
5. Документација која се подноси приликом пријављивања кандидата:
Кандидати приликом пријаве на конкурс подносе :
- фотокопију дипломе, (коју не треба оверавати уколико је кандидат дипломирао на
Пољопривредном факултету у Новом Саду),
- копију личне карте уз достављање оригинала на увид. У случају чиповане личне карте
потребно је доставити очитану личну карту
- доказ о уплати за пријаву на конкурс
Кандидати који нису студирали на Пољопривредном факултету у Новом Саду морају да приложе
биографију заједно са курикулумом завршеног студијског програма који садржи листу и структуру
обавезних и изборних предмета и модула, њихов опис и фонд часова и доказ о уплати трошкова за
вредновање студијског програма у износу од 17.500,00 динара (Број рачуна 840-1736666-97, Број
модела 97, Позив на број 4322102400101).
Кандидати који стекну право на упис подносе:
- комплет за упис који се купује на портирници Факултета, у оквиру којег је ШВ 20 образац,
- две фотографије формата 4,5x3,5
- доказ о уплати трошкова уписа у износу од 6.350,00 динара на жиро-рачун Факултета,
- доказ о уплати накнаде за школарину самофинансирајућих студената и може се уплатити у
две рате.
На истом степену студија студент може бити уписан у прву годину студија у статусу студента чије се
студије финансирају из буџета само једанпут.
6. Новчане накнаде:
- за пријаву на Конкурс у износу од 1.000,00 динара на жиро рачун Факултета (Број рачуна
840-1736666-97, Број модела 97, Позив на број 4322102400101)
- за упис у износу од 6.350,00 динара на жиро рачун Факултета (Број рачуна 840-1736666-97,
Број модела 97, Позив на број 4322102400101)
- за самофинансирајуће студенте на име школарине и може се уплатити у две рате.
7. Критеријуми за утврђивање редоследа кандидата на ранг листи:
Сви кандидати на докторске студије могу се поделити у 2 категорије:
1. Кандидати који су завршили одговарајући студијски програм на Пољопривредном факултету
2. Кандидати који нису завршили одговарајући студијски програм, већ неки други на
Пољопривредном факултету или долазе са других факултета.
Кандидати прве категорије се рангирају према бодовима на основу успеха и бодовима на основу
дужине студирања.
За другу категорију кандидата Комисија за вредновање студијског програма даје мишљење о
евентуалној потреби допунских програмских садржаја које студенти морају савладати, односно
испите из предмета које студенти морају да положе да би могли да упишу докторске студије. Ти
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кандидати подносе захтев за вредновање претходно завршених основних и мастер академских
студија, заједно са одговарајућим планом и програмом студија (студенти Пољопривредног факултета
подносе само захтев) студентској служби Факултета у термину предвиђеним конкурсом. Комисију за
вредновање студијског програма чине чланови Комисије за признавање испита и руководиоци
студијских програма.
Поред бодова добијених на основу успеха и дужине студирања, код ове групе уводи се и
коефицијент који се добија тако што се број признатих бодова ЕСПБ подели са потребним, односно
са 300 ЕСПБ. Са овим коефицијентом се множи укупан број бодова добијен на основу прва два
критеријума (успех и дужина студирања).
За све кандидате утврђује се јединствена ранг листа са укупним бројем поена стеченим по свим
критеријумима утврђеним конкурсом.
Број бодова по основу успеха и број бодова по основу дужине студирања израчунавају се тако што у
структури од максималних 100 бодова 75% носи просечна оцена, а 25% дужина студирања рачуната
на целу годину.
Број бодова (А) по основу успеха на основним и мастер студијама израчунава се према формули:
где је
- просечна оцена остварена на основним академским студијама;
остварена на мастер академским студијама.
Број бодова (В) по основу дужине студирања израчунава се према формули:

- просечна оцена

где је
- број месеци редовног завршетка основних академских студија;
- број месеци завршетка
основних академских студија;
- број месеци редовног завршетка мастер академских студија;
број месеци завршетка мастер академских студија.
Коефицијент остварених бодова (К) на претходним студијама израчунава се према формули:
где је - број признатих ЕСПБ бодова након извршене еквиваленције;
завршеног студијског програма.
Укупан број бодова је:

- потребан број ЕСПБ бодова

У случају да је кандидат завршио магистарске студије које трају 2 године, примењује се измењен
метод .
Број бодова (А) по основу успеха на основним и магистарским студијама израчунава се према
формули:
где је
- просечна оцена остварена на основним академским студијама;
остварена на магистарским студијама.
Број бодова (В) по основу дужине студирања израчунава се према формули:

- просечна оцена

где је
- број месеци редовног завршетка основних академских студија;
- број месеци завршетка
основних академских студија;
- број месеци редовног завршетка магистарских студија;
- број
месеци завршетка магистарских студија.
Коефицијент остварених бодова (К) на претходним студијама израчунава се према формули:
Укупан број бодова је:
За упис на студијски програм Ветеринарска медицина примењује се трећи метод за израчунавање.
Број бодова (А) по основу успеха на интегрисаним студијама израчунава се према формули:
где је - просечна оцена остварена на интегрисаним академским студијама.
Број бодова (В) по основу дужине студирања израчунава се према формули:
где је
- број месеци редовног завршетка интегрисаних академских студија;
- број месеци
завршетка интегрисаних академских студија.
Коефицијент остварених бодова (К) на претходним студијама израчунава се према формули:
где је - број признатих ЕСПБ бодова након извршене еквиваленције;
завршеног студијског програма.
Укупан број бодова је:

- потребан број ЕСПБ бодова

Право уписа стиче кандидат који је рангиран у оквиру утврђеног броја студената.
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Кандидати друге категорије имају улазни модул који чине предмети које су у обавези да положе. Тај
број предмета не може да пређе 5, при чему се број предмета који су у обавези положити разликује
од кандидата до кандидата, у зависности који су студијски програм завршили. Кандидати се пре
уписа писмено изјашњавају да прихватају полагање улазног модула, односно предмета и у обавези
су да их положе пре полагања испита са докторских студија. Кандидати друге категорије
истовремено похађају наставу из предмета докторских студија, а у договору са наставником са
улазног модула само полажу испит без похађања предавања и вежби. Они могу да полажу испите са
улазних модула у свим испитним роковима, укључујући и апсолвентске.
8. Начин и рокови за подношење жалбе на утврђени редослед:
Кандидат може поднети приговор Комисији за упис кандидата на регуларност конкурса и своје место
на ранг листи у року од 36 сати од објављивања прелиминарне ранг листе. Приговори се подносе у
00
00
писаној форми у архиви Факултета 9 до 14 . У случају да су послати поштом биће прихваћени само
они који пристигну до рока од 36 сати од објављивања прелиминарне ранг листе. Приговори послати
електронском поштом неће се прихватити. На предлог Комисије за упис кандидата декан, односно,
лице које декан овласти, доноси решење по приговору у року од 24 сата од момента пријема
приговора.
9. Упис страних држављана:
Страни држављанин може да се упише на студијски програм под истим условима као и домаћи
држављанин, ако пружи доказ о познавању српског језика у складу са Статутом Универзитета и ако
достави:
- нострификану диплому о завршеним студијама и оствареним ЕСПБ бодова и
- ако је здравствено осигуран
Страни држављанин може условно да се упише на студијски програм у случају када поступак за
признавање стране школске односно високошколске исправе није завршен пре рока за подношење
пријаве за упис. У случају да захтев за признавање буде одбијен или ако признавање иностране
јавне исправе не даје право на упис студијског програма на који се лице пријавило, сматраће се да
условни упис није ни извршен.
Страни држављанин плаћа школарину у току целог школовања, осим ако међународним споразумом
или билатералним споразумом универзитета није другачије одређено.
Школарина за студенте - стране држављане износи 3.000 евра/3.500 евра. Уплаћује се цела сума
приликом уписа.
Контакт телефон за добијање информација је 021/485-3209, 021/485-3388 и 021/485-3219.
ФИЛОЗОФСКИ ФАКУЛТЕТ
21000 Нови Сад, Др Зорана Ђинђића 2
Телефон: +381 21 450 690; факс +381 21 450 929
Студентска служба: +381 21 485 3976 и +381 21 450 628
Жиро рачун: 840-1712666-26
E-mail: stsluzba@ff.uns.ac.rs, dekanat@ff.uns.ac.rs
Интернет адреса: www.ff.uns.ac.rs
МАСТЕР АКАДЕМСКЕ СТУДИЈЕ
1. Број слободних места за упис студената
На факултет се може уписати укупно 718 студената, и то:
- 319 студената чије се образовање финансира из буџета и
- 399 самофинансирајућих студената.
На поједине студијске програме може се уписати следећи број студената:
Студијски програми
Језик књижевност и култура, модули:
1. Српски језик и књижевност
2. Српски као нематерњи и страни
језик и књижевност
3. Српска књижевност и језик
4. Компаративна књижевност
5. Енглески језик и књижевност
6. Немачки језик и књижевност
7. Француски језик и књижевност са
другим романским језиком и
културом
8. Руски језик и књижевност
9. Мађарски језик и књижевност

Буџет

Самофин.

Укупно

Школарина
(динари)

Школарина
(странци)

30

25

55

96.000,00

2.000,00

3

7

10

96.000,00

2.000,00

35
8
30
15

20
12
30
10

55
20
60
25

96.000,00
96.000,00
96.000,00
96.000,00

2.000,00
2.000,00
2.000,00
2.000,00

15

15

30

96.000,00

2.000,00

10
10

10
15

20
25

96.000,00
96.000,00

2.000,00
2.000,00
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10. Словачки језик и књижевност
11. Румунски језик и књижевност са
другим романским језиком и
културом
12. Русински језик и књижевност
13. Италијански језик, књижевност и
култура
14. Шпански језик, књижевност и
култура
Историја
Педагогија
Психологија
Социологија
Филозофија
Комуникологија
Социологија у социјалној заштити
Социјални рад
Лидерство у образовању
Културологија
Конференцијско, стручно и аудиовизуелно
превођење
Укупно

4

6

10

96.000,00

2.000,00

4

6

10

96.000,00

2.000,00

3

7

10

96.000,00

2.000,00

0

20

20

96.000,00

2.000,00

0

20

20

96.000,00

2.000,00

35
15
40
12
10
12
/
10
0
15

15
35
40
13
10
18
/
35
5
15

50
50
80
25
20
30
/
45
5
30

96.000,00
96.000,00
96.000,00
65.000,00
65.000,00
96.000,00
96.000,00
96.000,00
96.000,00
96.000,00

2.000,00
2.000,00
2.000,00
2.000,00
2.000,00
2.000,00,
2.000,00
2.000,00
2.000,00
2.000,00

3

10

13

120.000,00

2.000,00

319

399

718

Напомена:
У складу са Одлуком о измени Одлуке Покрајинске владе у прву годину мастер академских студија у
статусу студената који се финансирају из буџета Аутономне покрајине Војводине по програму
афирмативних мера могу се уписати студенти:
1) лица са инвалидитетом - која нису била уписана и завршила основне академске студије применом
афирмативних мера – 1 студент
2) припадници ромске националности- која нису била уписана и завршила основне академске студије
применом афирмативних мера – 1 студент
Лица са инвалидитетом, односно припадници ромске националности, која су применом
афирмативних мера уписала и завршила основне студије у статусу студента чије су студије
финансиране из буџета Аутономне Покрајине Војводине имају право да се у школској 2022/23.
години упишу применом афирмативних мера у прву годину студијских програма мастер академских
студија који се финансирају из буџета на факултетима Универзитета у Новом Саду.
Укупан број буџетских и самофинансирајућих студената не може бити већи од оног који је одређен
дозволом за рад за сваки студијски програм, сагласно одредби члана 99. став 1. Закона о високом
образовању. Упис кандидата по афирмативним мерама може смањити број самофинансирајућих
студената на појединим студијским програмима.
2. Услови конкурисања:
У прву годину мастер академских студија на Филозофском факултету може се уписати лице које је
завршило:
- Одговарајуће основне академске студије утврђене студијским програмом и остварило најмање 240
ЕСПБ бодова.
- Лица која су стекла високо образовање по прописима који су важили до дана ступања на снагу
Закона о високом образовању.
Студијским програмом утврђује се који су програми основних студија одговарајући за наставак
студија на одређеном студијском програму.
Лица која имају стечено високо образовање по прописима који су важили до дана ступања на снагу
Закона о високом образовању имају право уписa на мастер академске студије под условима
прописаним Правилником о упису кандидата на студијске програме које реализује Филозофски
факултет.
Сва ближа обавештења у вези са спровођењем конкурса биће истакнута на огласним таблама и на
сајту Факултета.
3. Полагање пријемног испита:
Пријемни испит се полаже само на студијском програму Конференцијско, стручно и аудиовизуелно
превођење.
Подаци о садржају, начину полагања и вредновања пријемног испита за упис на акредитовани
објављени су у посебном Информатору Филозофског факултета и на интернет страници Факултета.
4. Конкурсни рок - Први конкурсни рок:
- пријављивање кандидата: од 03. до 14. октобра 2022. године до 13:00 часова
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-

пријемни испит за студијски програм, Конференцијско, стручно и аудиовизуелно
превођење 18. октобар 2022. године у 10:00 часова
објављивање прелиминарне ранг листе најкасније 19. октобра 2022. године (до 15:00
часова)
подношење приговора на објављену прелиминарну ранг листу – 21. октобра 2022.
године (од 9: до 12:00 часова)
коначна ранг листа 21. октобар 2022. године (до 15:00 часова)
упис примљених кандидата: 24. и 25. октобар 2022. године

Други конкурсни рок:
- Објављивање слободних буџетских и самофинансирајућих места: 26. октобар 2022.
године
- пријављивање кандидата: 27. и 28. октобар 2022. године до 13:00 часова
- пријемни испит за студијски програм, Конференцијско, стручно и аудиовизуелно
превођење 31. октобар 2022. године у 10:00 часова
- објављивање прелиминарне ранг листе најкасније 1. новембар 2022. године (до 15:00
часова)
- подношење приговора на објављену прелиминарну ранг листу – 3. новембар 2022.
године (од 9: до 12:00 часова)
- коначна ранг листа 3. новембар 2022. године (до 15:00 часова)
- упис примљених кандидата: 4. новембар 2022. године
5. Документација која се подноси приликом пријављивања кандидата:
Пријаву можете извршити преко онлајн апликације линк
- Конкурсни лист (није потребан уколико пријаву подносите онлајн)
- Диплома о завршеним основним академским студијама са додатком дипломе
или уверење о завршеним основним академским студијама (фотокопија, оригинал на
увид) и уверење о положеним испитима на претходно завршеним основним
академским студијама (оригинал)
- Уверење о додатним (факултативним) предметима (оригинал)
- Потврда о току студија (ова потврда се подноси ради рачунања дужине трајања
студија за студенте који су током студија имали статус мировања-оригинал)
- Фотокопија личне карте, у случају чиповане личне карте потребно је доставити
очитану личну карту (оригинал на увид)
- Кратка биографија
- Оверен наставни план и програм са силабусима за положене предмете (за
кандидате који нису завршили студије на Филозофском Факултету у Новом Саду)
- Доказ о уплати накнаде за пријаву на конкурс (7.000,00 динара) за све студијске
групе осим за Конференцијско, стручно и аудиовизуелно превођење
- Доказ о уплати за пријаву на конкурс и полагање пријемног испита за студијску групу
Конференцијско, стручно и аудиовизуелно превођење (20.000,00 динара).
5а. Документација која се подноси приликом уписа:
Кандидати који су остварили право на упис, поред поднетих фотокопија докумената подносе:
1. два обрасца ШВ-20 и
2. индекс (купује се у скриптарници факултета уз уплатницу)
3. две фотографије формата 4,5 x 3,5 цм
4. доказ о уплати накнаде на име трошкова уписа и премије за колективно
осигурање студената (7.000,00 динара)
5. доказ о уплати накнаде трошкова школарине за
самофинансирајуће студенте.
Све уплате се врше на исти жиро-рачун факултета.
НАПОМЕНА:
Одлуком Савета Факултета, одобрено је плаћање школарине у 4 (четири) једнаке рате према
следећој динамици:
 1. рата приликом уписа године
 2. рата до 10. јануара
 3. рата до 10. марта
 4. рата приликом овере летњег семестра
6. Новчане накнаде:
- пријава на конкурс: 7.000, 00 динара
- пријава на конкурс и полагање пријемног испита за студијску групу Конференцијско,
стручно и аудиовизуелно превођење 20.000,00 динара
- за упис и премију за колективног осигурања студената: 7.000, 00 динара
- прва рата за упис самофинансирајућих студената
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7. Критеријуми за утврђивање редоследа кандидата на ранг листи:
Пријемни испит полажу кандидати који конкуришу на студијски програм Конференцијско, стручно и
аудиовизуелно превођење.
Редослед кандидата за упис на прву годину мастер академских студија утврђује се у складу са
ПРАВИЛНИКОМ О УПИСУ КАНДИДАТА на студијске програме које реализује Филозофски факултет
и акредитованим студијским програмом.
Услови уписа на мастер академске студије објављени су у информатору .
Напомена: На истом степену студија студент може бити уписан у прву годину студија у статусу
студента чије се студије финансирају из буџета само једанпут.
8. Начин и рокови за подношење жалбе на утврђени редослед:
Кандидат може, у року од 36 сати од објављивања прелиминарне ранг листе на Факултету, поднети
приговор на регуларност Конкурсом утврђеног поступка пријемног испита или на своје место на ранг
листи. Приговор се подноси Комисији за пријемни испит, на чији предлог декан, у року од 24 сата од
пријема приговора, доноси решење.
9. Упис страних држављана:
Страни држављанин се може уписати на студијски програм под условима који су регулисани општим
одредбама заједничког конкурса који расписује Министарство просвете.
Страни држављанин полаже пријемни испит.
Страни држављанин плаћа школарину у току целог школовања, осим ако међународним споразумом
или билателарним споразумом универзитета није другачије одређено.
Страни држављанин се може уписати на одговарајући студијски програм ако пружи доказ о
познавању српског језика у складу са Статутом Универзитета односно о познавању језика на којем се
изводи настава и ако је здравствено осигуран.
Кандидат – страни држављанин, приликом пријављивања на конкурс, подноси нострификовану
диплому о завршеним основним академским студијама истог или сродног факултета.
Уколико се не заврши поступак нострификације до тренутка пријаве на конкурс, кандидат може
донети потврду да је нострификација у току. Уколико кандидат оствари право уписа а
нострификација није завршена, може се условно уписати уз обавезу достављања решења о
нострификацији до почетка наставе.
Студенти из Републике Српске конкуришу без нострификације.
Пре уписа кандидат – страни држављанин дужан је да Факултету поднесе доказе:
- да је здравствено осигуран за школску годину коју уписује;
- да влада српским језиком, што доказује уверењем овлашћене комисије.
Проверу знања српског језика на Факултету обавља Центар за српски језик као страни.
- Издавање потврде о знању српског језика студентима из бивших југословенских република (Босна и
Херцеговина, Хрватска и Црна Гора) износи 2.500,00 динара.
- Провера знања српског језика са потврдом 9.000,00 динара.
10. Напомена:
Услови уписа кандидата држављана Црне Горе, држављана Републике Србије који су школовање
завршили у иностранству, припадника српске националне мањине из суседних земаља као и лица са
инвалидитетом и припадника Ромске националне мањине биће регулисани упутством за спровођење
конкурса и општим одредбама заједничког конкурса који расписује Министарство просвете.
Додатне информације могу се добити на следеће бројеве телефона:
Студијска група
ТЕЛЕФОН (+ 381 21)
Српски језик и књижевност
485-3973
Српски као нематерњи и страни језик и књижевност
485-3973
Српска књижевност и језик
485-3971
Компаративна књижевност
485-3971
Конференцијско, стручно и аудиовизуелно превођење
485-3975
Енглески језик и књижевност
485-3972
Немачки језик и књижевност
485-3975
Француски језик и књижевност са другим романским језиком и
485-3975
културом
Руски језик и књижевност
485-3970
Мађарски језик и књижевност
485-3973
Словачки језик и књижевност
485-3971
Румунски језик и књижевност
485-3971
Русински језик и књижевност
485-3971
Историја
485-3975
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Педагогија
Психологија
Социологија
Социологија у социјалној жаштити
Социјални рад
Филозофија
Журналистика
Културологија
Италијански језик, књижевност и култура
Шпански језик, књижевност и култура
Центар за Српски језик као страни

485-3973
485-3971
485-3970
485-3970
485-3970
485-3970
485-3972
485-3975
485-3974
485-3974
459-626

ДОКТОРСКE СТУДИЈE
1. Број слободних места за упис студената
На факултет се може уписати укупно 65 студената, и то:
- 3 буџетских студената
- 62 самофинансирајућих студената
На поједине студијске програме може се уписати следећи број студената:
Студијски програми

Буџет

Самофин.

Укупно

Школарина
(динари)

Школарина
(странци)

Интердисциплинарне докторске студије
у пољу друштвено-хуманистичких наука

0

5

5

120.000,00

3.000,00

Језик и књижевност
Методика наставе
Историја
Педагогија
Психологија
Социологија
Филозофија
Укупно

2
0
0
0
1
0
0
3

28
5
5
5
4
5
5
62

30
5
5
5
5
5
5
65

120.000,00
120.000,00
120.000,00
120.000,00
120.000,00
120.000,00
120.000,00

3.000,00
3.000,00
3.000,00
3.000,00
3.000,00
3.000,00
3.000,00

2. Услови конкурисања:
Докторске студије трају најмање три године (180 ЕСПБ бодова) у складу са акредитованим
студијским програмима уз претходно остварени обим студија од најмање 300 ЕСПБ бодова на
основним академским и мастер академским студијама.
У прву годину докторских студија може се уписати лице које има:
1. завршене одговарујуће основне и одговарујуће мастер академске студије са најмање 300
ЕСПБ бодова и просечну оцену најмање 8,00 уписану и у дипломи основних академских и
дипломи мастер академских студија,
2. академски назив магистра наука, ако није стекло докторат по раније важећим законским
прописима у року који је утврђен законом,
3. завршене одговарајуће основне студије - уписани на студије пре ступања на снагу Закона о
високом образовању.
Изузетно, у прву годину докторских студија може се уписати и лице које има завршене одговарајуће
основне и мастер академске студије, утврђене студијским програмом докторских студија, са најмање
300 ЕСПБ бодова, али нема просечну оцену 8, ако има најмање 5 научних радова, објављених у
референтним часописима од националног или међународног значаја, са рецензијама.
ПОСЕБАН УСЛОВ ЗА СВЕ СТУДИЈСКЕ ПРОГРАМЕ:
Очекује се да студенти ДС активно владају барем једним страним језиком (говоре, пишу, читају –
ниво Б2), а барем једним страним језиком – пасивно (ниво Б1).
Обавезна провера знања првог страног језика (за ниво Б2) обављала би се до краја првог семестра и
студент који не испуњава захтеве предвиђеног нивоа знања, мора поново полагати проверу знања
тог језика до краја 2. године. Провера знања другог страног на нивоу Б1 обављаће се у 5. семестру а
најкасније до краја 6. семестра ДС.
Студенти који су завршили студије стране филологије не подлежу обавези провере страног језика
чије студије уписују, али подлежу провери знања другог страног језика за ниво Б1.
Провера знања страног језика вршиће се у Центру за језике Филозофског факултета, о чему ће
кандидати бити обавештени приликом уписа. Трошкови провере знања страног језика су у складу са
ценовником Филозофског факултета.
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Провера знања страног језика вршиће се за све студенте докторских студија ИЗУЗЕВ ЗА СТУДЕНТЕ
КОЈИ ПОСЕДУЈУ НЕКИ ОД МЕЂУНАРОДНО ПРИЗНАТИХ СЕРТИФИКАТА.
3. Конкурсни рок:
- пријављивање кандидата: 17. и 18. октобар 2022. године до 13:00 часова
- 20. октобар 2022. – интервју са кандидатима
- објављивање прелиминарне ранг листе најкасније 21. октобра 2022. (до 15:00 часова)
- подношење приговора на објављену прелиминарну ранг листу – 24. октобар 2022.
године (од 9:00 до 12:00 часова)
- објављивање коначне ранг листе: 25. октобар 2022. године (до 15:00 часова)
- упис примљених кандидата: 26. и 27. октобар 2022. године (од 9:00 до 13:00 часова)
4. Документација која се подноси приликом пријављивања кандидата:
Пријаву можете извршити преко онлајн апликације линк
- Конкурсни лист (није потребан уколико пријаву подносите онлајн)
- Диплому са основних академских студија (фотокопију, оригинал на увид) са додатком дипломе или
уверење о завршеним основним академским студијама (фотокопија, оригинал на увид) и оригинал
уверење о положеним испитима на основним академским студијама
- Диплому са додатком дипломе о завршеним мастер академским студијама (фотокопију, оригинал
на увид) или уверење о завршеним мастер академским студијама(фотокопију, оригинал на увид) и
оригинал уверење о положеним испитима на мастер академским студијама
- Диплому магистра (фотокопију, оригинал на увид)
- Уверење о положеним испитима на претходно завршеним магистарским студијама (оригинал)
- Потврда о току студија (ова потврда се подноси ради рачунања дужине трајања студија за студенте
који су током студија имали статус мировања-оригинал)
- Фотокопија личне карте, у случају чиповане личне карте потребно је доставити очитану личну карту
(оригинал на увид)
- Кратка биобиблиографија са акцентом на стручни и научни рад
- Обавезно приложити објављене радове у штампаном облику
- Објављене радове прикачити у електронској форми уколико конкуришете онлајн
- Доказ о уплати накнаде на пријаву на конкурс (20.000,00 динара)
- Документација коју прилажу кандидати који конкуришу на студијски програм Психологија налази се
на следећем линку http://www.ff.uns.ac.rs/uploads/attachment/strana/377/DAS_Psihologija_Informator.pdf
4а. Документација која се подноси приликом уписа:
Кандидати који су остварили право на упис, поред поднетих фотокопија докумената подносе:
- два обрасца ШВ-20 и
- индекс (купују се у скриптарници факултета уз уплатницу)
- две фотографије формата 4,5 x 3,5 цм
- доказ о уплати накнаде на име трошкова уписа и премије за колективно
осигурање студената (20.000,00 динара)
- доказ о уплати накнаде трошкова школарине за
самофинансирајуће студенте.
Све уплате се врше на исти жиро-рачун факултета жиро-рачун факултета
НАПОМЕНА: Као доказ о познавању страног језика узеће се у обзир приликом одлучивања само
међународно признати сертификати.
НАПОМЕНА:
Одлуком Савета Факултета, одобрено је плаћање школарине у 4 (четири) једнаке рате према
следећој динамици:
 1. рата приликом уписа године
 2. рата до 10. јануара
 3. рата до 10. марта
 4. рата приликом овере летњег семестра
5. Новчане накнаде:
- пријава на конкурс: 20.000, 00 динара
- за упис и премију за колективно осигурање студената: 20.000, 00 динара
- прва рата за упис самофинансирајућих студената
6. Критеријуми за утврђивање редоследа кандидата на ранг листи:
Упис кандидата спроводи се на основу конкурса и ранг-листе примљених кандидата.
Редослед кандидата за упис на прву годину докторских студија утврђује се у складу са
ПРАВИЛНИКОМ О УПИСУ КАНДИДАТА на студијске програме које реализује Филозофски факултет,
Правилником о докторским студијама и стицању научног назива доктора наука Филозофског
факултета у Новом Саду и акредитованим студијским програмом.
Услови уписа на докторске студије објављени су у информатору.
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Напомена: На истом степену студија студент може бити уписан у прву годину студија у статусу
студента чије се студије финансирају из буџета само једанпут.
7. Начин и рокови за подношење жалбе на утврђени редослед:
Кандидат може поднети приговор на регуларност Конкурсом утврђеног поступка пријемног испита,
или на своје место на ранг листи у року од 36 сати од објављивања прелиминарне ранг листе на
Факултету. Приговор се подноси Комисији за пријемни испит, на чији предлог декан, у року од 24 сата
од пријема приговора, доноси решење.
8. Упис страних држављана:
Страни држављанин може се уписати на студијски програм под условима који су регулисани општим
одредбама заједничког конкурса који расписује Министарство просвете.
Страни држављанин плаћа школарину у току целог школовања, осим ако међународним споразумом
или билателарним споразумом Универзитета није другачије одређено.
Страни држављанин може се уписати на студијски програм ако, у складу са Статутом Универзитета,
пружи доказ о познавању српског језика односно о познавању језика на којем се изводи настава и ако
је здравствено осигуран.
Кандидат – страни држављанин, приликом пријављивања на конкурс, подноси нострификовану
диплому о завршеним мастер академским студијама или диплому магистра.
Уколико се не заврши поступак нострификације до тренутка пријаве на конкурс, кандидат може
донети потврду да је нострификација у току. Уколико кандидат оствари право уписа а
нострификација није завршена, може се условно уписати уз обавезу достављања решења о
нострификацији до почетка наставе.
Студенти из Републике Српске конкуришу без нострификације.
Пре уписа кандидат – страни држављанин дужан је да Факултету поднесе доказе:
да
је
здравствено
осигуран
за
школску
годину
коју
уписује;
- да влада српским језиком, што доказује уверењем овлашћене комисије.
Проверу знања српског језика на Факултету обавља Центар за српски језик као страни
- Издавање потврде о знању српског језика студентима из бивших југословенских република (Босна и
Херцеговина, Хрватска и Црна Гора) износи 2.500,00 динара.
- Провера знања српског језика са потврдом 9.000,00 динара.
9. Напомена:
Додатне информације у вези са конкурисањем и начином студирања на докторским студијама могу
се добити на следеће бројеве телефона:
РЕФЕРЕНТ ЗА ДОКТОРСКЕ СТУДИЈЕ
485-3974
ШЕФ СТУДЕНТСКЕ СЛУЖБЕ
485-3976
ЦЕНТАР ЗА СРПСКИ ЈЕЗИК КАО СТРАНИ
459-626
ЦЕНТАР ЗА ЈЕЗИКЕ
450-289
ТЕХНОЛОШКИ ФАКУЛТЕТ НОВИ САД
21000 Нови Сад, Булевар Цара Лазара 1
Телефон: 021/485-36-00
Факс: 021/450-413
Студентска служба, телефони: 021/485-36-12, 485-36-11
Жиро-рачун: 840-1647666-56
Е-mail: studentska.sluzba.tf@uns.ac.rs, markettf@uns.ac.rs, deantf@uns.ac.rs
Интернет адреса: www.tf.uns.ac.rs
МАСТЕР АКАДЕМСКЕ СТУДИЈЕ
1. Број слободних места за упис студената:
На прву годину мастер академских студија у школској 2022/2023. години на Факултет се може
уписати укупно 151 студент, и то:
- 123 студената чије се образовање финансира из буџета и
- 28 самофинансирајућих студената.
На поједине студијске програме може се уписати следећи број студената:
Студијски програм

Буџет

Самофин.

Укупно

Школарина за
држављане
Србије (дин.)

Школарина
за странце
(евра)

Прехрамбено инжењерство
Инжењерство угљенохидратне хране
Teхнологије конзервисане хране

16
16

2
2

18
18

100.000,00
100.000,00

4.000,00
4.000,00
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Контрола квалитета
Укупно студијски програм:

8
40

1
5

9
45

100.000,00

4.000,00

Биотехнологија
Прехрамбена биотехнологија
Биохемијско инжењерство
Укупно студијски програм:

16
16
32

2
2
4

18
18
36

100.000,00
100.000,00

4.000,00
4.000,00

Фармацеутско инжењерство

16

2

18

100.000,00

4.000,00

Хемијско инжењерство
Хемијско-процесно инжењерство
Нафтно-петрохемијско инжењерство
Еко-енергетско инжењерство
Укупно студијски програм:

8
8
8
24

1
1
1
3

9
9
9
27

100.000,00
100.000,00
100.000,00

4.000,00
4.000,00
4.000,00

Инжењерство материјала

8

1

9

100.000,00

4.000,00

Укупно
120
15
135
Напомена: Лица са инвалидитетом, односно припадници ромске националности, која су применом
афирмативних мера уписала и завршила основне студије у статусу студента чије су студије
финансиране из буџета Аутономне Покрајине Војводине имају право да се у школској
2021/2022. години упишу применом афирмативних мера у прву годину студијских програма мастер
академских студија који се финансирају из буџета на факултетима Универзитета у Новом Саду.
2. Услови конкурисања:
Утврђени су Правилником о упису студената на студијске програме Технолошког факултета у Новом
Саду: завршене основне академске студије са најмање 240 ЕСПБ као и завршене најмање
четворогодишње студије по прописима који су важили до ступања на снагу Закона о високом
образовању („Сл. гласник РС”, бр. 76/05, 100/07 – аутентично тумачење, 97/08, 44/10, 93/12, 89/13,
99/14, 45/15 – аутентично тумачење, 68/15 и 87/16).
Држављани Србије који су основне академске студије завршили у иностранставу школују се у
Републици Србији под истим условима као остали држављани Републике Србије, укључујући право
на буџетско финансирање уколико приложе нострификована документа о завршеним основним
академским студијама.
Припадници српске националне мањине из суседних земаља школују се у Републици Србији под
истим условима као и држављани Републике Србије, укључујући право на буџетско финансирање,
уколико приложе нострификована документа о завршеним основним академским студијама.
Дипломе или уверења основних академских студија стечене у Републици Српској не подлежу
поступку нострификације и еквиваленције.
3. Полагање пријемног испита:
Пријемни испит се не полаже.
4. Конкурсни рок:
Први конкурсни рок:
- Електронска пријава кандидата: од 12. октобра од 8 часова до 17. октобра 2022. године
до 13 часова, на линку: https://upis.tf.uns.ac.rs/ui/registracija/index.html
- Објављивање прелиминарне ранг листе: до 19. октобра 2022. године
- Објављивање коначне ранг листе: до 21. октобра 2022. године
- Упис примљених кандидата: 24. и 25. октобра 2022. године, од 8 до 13 часова
Други конкурсни рок:
- Електронска пријава кандидата: од 27. октобра 2022. од 8h до 28. октобра 2022. године
до 13 часова на линку: https://upis.tf.uns.ac.rs/ui/registracija/index.html
- Објављивање прелиминарне ранг листе: до 31. октобра 2022. године
- Објављивање коначне ранг листе: до 02. новембра 2022. године
- Упис примљених кандидата: 03. новембра 2022. године, од 8 до 13 часова
5. Документација која се подноси приликом пријављивања кандидата:
- Диплома или уверење о завршеним основним академским студијама (остварених
240 ЕСПБ)
- Потврда о уплати за пријаву на конкурс
- Лична карта или пасош
- Уверење о положеним испитима за студенте који немају стечено звање
дипломираног инжењера технологије
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6. Новчане накнаде: све на жиро-рачун рачун: 840-1647666-56;
модел: 97, позив на број: 79-742121
- за пријаву на конкурс: 5.500,00 динара;
- за упис: 8.000,00 динара;
7. Критеријуми за утврђивање редоследа кандидата на ранг листи:
Утврђени су Правилником Универзитета у Новом Саду о упису студената на студијске програме и
Правилником о упису студената на студијске програме Технолошког факултета Нови Сад.
8. Начин и рокови за подношење жалбe 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:
У прву годину мастер академских студија могу се уписати страни држављани, као
самофинансирајући студенти, уз претходну нострификацију факултетских докумената, ако поднесу
доказ да су здравствено осигурани за школску годину коју уписују, поднесу доказ да владају српским
језиком и испуне друге услове утврђене Законом.
10. Напомена:
За све студенте који немају стечено звање дипломираног инжењера технологије стручне комисије ће
утврдити евентуално полагање потребних додатних испита, које кандидат мора положити пре него
што приступи полагању испита предвиђених планом и програмом мастер академских студија.
Трошкове похађања наставе и полагања потребних додатних испита сноси кандидат у складу са
важећим Ценовником трошкова студија на Технолошком факултету Нови Сад (ставка 6.1). Целокупну
уплату је потребно извршити приликом уписа.
На истом степену студија студент може бити уписан у прву годину студија у статусу студента чије се
студије финансирају из буџета само једанпут.
Контакт: 021/485-36-12
СПЕЦИЈАЛИСТИЧКЕ АКАДЕМСКЕ СТУДИЈЕ
1. Број слободних места за упис студената
На прву годину специјалистичких академских студија у школској 2022/2023. години на Факултет се
може уписати укупно 26 студента, и то:
- 0 студената чије се образовање финансира из буџета и
- 26 самофинансирајућих студената.
На поједине студијске програме може се уписати следећи број студената:
Студијски програм

Буџет

Самофин.

Укупно

Микробиолошка безбедност хране
Козметичка технологија
Укупно

0
0
0

18
8
26

18
8
26

Школарина
(динара)

Школарина
за странце
(евра)

100.000,00
100.000,00

4.000,00
4.000,00

2. Услови конкурисања:
Утврђени су Правилником о упису студената на студијске програме Технолошког факултета у Новом
Саду (Завршене мастер академске студије са остварених 300 ЕСПБ или завршене најмање
четворогодишње студије по прописима који су важили до ступања на снагу Закона о високом
образовању („Сл. гласник РС”, бр. 76/05, 100/07 – аутентично тумачење, 97/08, 44/10, 93/12, 89/13,
99/14, 45/15 – аутентично тумачење, 68/15 и 87/16) којима је извршена еквиваленција звања.
Држављани Србије који су мастер академске студије завршили у иностранставу школују се у
Републици Србији под истим условима као остали држављани Републике Србије, уколико приложе
нострификована документа о завршеним мастер академским студијама.
Припадници српске националне мањине из суседних земаља школују се у Републици Србији под
истим условима као и држављани Републике Србије, уколико приложе нострификована документа о
завршеним мастер академским студијама.
Дипломе или уверења мастер академских студија стечене у Републици Српској не подлежу поступку
нострификације и еквиваленције.
3. Полагање пријемног испита:
Пријемни испит се не полаже.

18

4. Конкурсни рок:
Први конкурсни рок:
- Електронска пријава кандидата: од 12. октобра од 8 часова до 17. октобра 2022. године
до 13 часова, на линку: https://upis.tf.uns.ac.rs/ui/registracija/index.html
- Објављивање прелиминарне ранг листе: до 19. октобра 2022. године
- Објављивање коначне ранг листе: до 21. октобра 2022. године
- Упис примљених кандидата: 24. и 25. октобра 2022. године, од 8 до 13 часова
Други конкурсни рок:
- Електронска пријава кандидата: од 27. октобра 2022. од 8h до 28. октобра 2022. године
до 13 часова на линку: https://upis.tf.uns.ac.rs/ui/registracija/index.html
- Објављивање прелиминарне ранг листе: до 31. октобра 2022. године
- Објављивање коначне ранг листе: до 02. новембра 2022. године
- Упис примљених кандидата: 03. новембра 2022. године, од 8 до 13 часова
5. Документација која се подноси приликом пријављивања кандидата:
- Диплома или уверење о завршеним основним академским и мастер академским
студијама (остварених 300 ЕСПБ)
- Потврда о уплати за пријаву на конкурс
- Лична карта или пасош
- Уверење о свим положеним испитима за студенте који немају стечено звање
мастер инжењера технологије
6. Новчане накнаде: све на жиро-рачун рачун: 840-1647666-56;
модел: 97, позив на број: 79-742121
- за пријаву на конкурс: 5.500,00 динара;
- за упис: 8.000,00 динара;
7. Критеријуми за утврђивање редоследа кандидата на ранг листи:
Утврђени су Правилником Универзитета у Новом Саду о упису студената на студијске програме и
Правилником о упису студената на студијске програме Технолошког факултета у Новом Саду.
8. Начин и рокови за подношење жалбe 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:
У прву годину специјалистичких академских студија могу се уписати страни држављани, уз претходну
нострификацију факултетских докумената, ако поднесу доказ да су здравствено осигурани за
школску годину коју уписују, поднесу доказ да владају српским језиком и испуне друге услове
утврђене Законом.
10. Напомена:
За све студенте који немају стечено звање мастер инжењера технологије, дипломираног инжењера
технологије (са остварених 300 ЕСПБ) или имају наведена звања али из области која није иста или
сродна области студијског програма, стручне комисије ће на основу свих положених испита са
претходно завршених студија утврдити евентуално полагање потребних додатних испита, које
кандидат мора положити пре него што приступи полагању испита предвиђених планом и програмом
специјалистичких академских студија. Трошкове похађања наставе и полагања потребних додатних
испита сноси кандидат у складу са важећим Ценовником трошкова студија на Технолошком
факултету Нови Сад (ставка 6.1). Целокупну уплату је потребно извршити приликом уписа.
Контакт: 021/485-36-12
ДОКТОРСКЕ АКАДЕМСКЕ СТУДИЈЕ
1. Број слободних места за упис студената
На прву годину докторских академских студија у школској 2022/2023. години на Факултет се може
уписати укупно 71 студент, и то:
- 27 студената чије се образовање финансира из буџета и
- 44 самофинансирајућих студената.
На поједине студијске програме може се уписати следећи број студената:

19

Студијски програм
Прехрамбенo инжењерство
Биотехнологија
Фармацеутско инжењерство
Хемијско инжењерство
Инжењерство материјала
Укупно

Буџет

Самофин.

Укупно

9
6
3
6
3
27

12
9
7
9
7
44

21
15
10
15
10
71

Школарина за
држављане
Србије (дин.)

Школарина
за странце
(евра)

100.000,00
100.000,00
100.000,00
100.000,00
100.000,00

5.000,00
5.000,00
5.000,00
5.000,00
5.000,00

2. Услови конкурисања:
Утврђени су Правилником о упису студената на студијске програме Технолошког факултета у Новом
Саду (Завршене мастер академске студије са остварених 300 ЕСПБ или завршене најмање
четворогодишње студије по прописима који су важили до ступања на снагу Закона о високом
образовању („Сл. гласник РС”, бр. 76/05, 100/07 – аутентично тумачење, 97/08, 44/10, 93/12, 89/13,
99/14, 45/15 – аутентично тумачење, 68/15 и 87/16) којима је извршена еквиваленција звања.
Држављани Србије који су одговарајуће академске студије завршили у иностранставу школују се у
Републици Србији под истим условима као остали држављани Републике Србије, укључујући право
на буџетско финансирање уколико приложе нострификована документа о завршеним одговарајућим
академским студијама.
Припадници српске националне мањине из суседних земаља школују се у Републици Србији под
истим условима као и држављани Републике Србије, укључујући право на буџетско финансирање,
уколико приложе нострификована документа о завршеним одговарајућим академским студијама.
Дипломе или уверења одговарајућих академских студија стечене у Републици Српској не подлежу
поступку нострификације и еквиваленције.
3. Полагање пријемног испита
Пријемни испит се не полаже.
4. Конкурсни рок:
Први конкурсни рок:
- Електронска пријава кандидата: од 12. октобра од 8 часова до 17. октобра 2022. године
до 13 часова, на линку: https://upis.tf.uns.ac.rs/ui/registracija/index.html
- Објављивање прелиминарне ранг листе: до 19. октобра 2022. године
- Објављивање коначне ранг листе: до 21. октобра 2022. године
- Упис примљених кандидата: 24. и 25. октобра 2022. године, од 8 до 13 часова
Други конкурсни рок:
- Електронска пријава кандидата: од 27. октобра 2022. од 8h до 28. октобра 2022. године
до 13 часова на линку: https://upis.tf.uns.ac.rs/ui/registracija/index.html
- Објављивање прелиминарне ранг листе: до 31. октобра 2022. године
- Објављивање коначне ранг листе: до 02. новембра 2022. године
- Упис примљених кандидата: 03. новембра 2022. године, од 8 до 13 часова
5. Документација која се подноси приликом пријављивања кандидата:
- Диплома или уверење о завршеним основним академским и мастер академским
студијама (остварених 300 ЕСПБ)
- Потврда о уплати за пријаву на конкурс
- Лична карта или пасош
- Уверење о свим положеним испитима за студенте који немају стечено звање
мастер инжењера технологије
6. Новчане накнаде: све на жиро-рачун рачун: 840-1647666-56;
модел: 97, позив на број: 79-742121
- за пријаву на конкурс: 5.500,00 динара;
- за упис: 8.000,00 динара;
7. Критеријуми за утврђивање редоследа кандидата на ранг листи:
Утврђени су Правилником Универзитета у Новом Саду о упису студената на студијске програме и
Правилником о упису студената на студијске програме Технолошког факултета у Новом Саду.
8. Начин и рокови за подношење жалбe на утврђени редослед:
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Жалбе се подносе писменим путем Комисији за упис, у року од 36 сати од објављивања
прелиминарне ранг листе.
9. Упис страних држављана:
У прву годину докторских академских студија могу се уписати страни држављани, као
самофинансирајући студенти, уз претходну нострификацију факултетских докумената, ако поднесу
доказ да су здравствено осигурани за школску годину коју уписују, поднесу доказ да владају српским
језиком и испуне друге услове утврђене Законом.
10. Напомена:
За све студенте који немају стечено звање мастер инжењера технологије, дипломираног инжењера
технологије (петогодишње студије), стручне комисије ће на основу свих положених испита са
претходно завршених студија утврдити евентуално полагање потребних додатних испита, које
кандидат мора положити пре него што приступи полагању испита предвиђених планом и програмом
докторских студија. Трошкове похађања наставе и полагања потребних додатних испита сноси
кандидат у складу са важећим Ценовником трошкова студија на Технолошком факултету Нови Сад
(ставка 6.1). Целокупну уплату је потребно извршити приликом уписа.
На истом степену студија студент може бити уписан у прву годину студија у статусу студента чије се
студије финансирају из буџета само једанпут.
Контакт: 021/485-36-12
ПРАВНИ ФАКУЛТЕТ
Адреса: Нови Сад, Трг Доситеја Обрадовића 1
Телефон: 021/6350-377
Факс: 021/450-427
Служба за наставу, телефон: 021/485-31-10
Број рачуна: 840-1627666-13 (број модела: 97, позив на број: 087402)
E-mail: studentska@pf.uns.ac.rs
Интернет адреса: www.pf.uns.ac.rs
МАСТЕР АКАДЕМСКЕ СТУДИЈЕ
1. Број слободних места за упис студената:
На факултет се може уписати укупно 275 студената, и то:
- 45 студената чије се образовање финансира из буџета и
- 230 самофинансирајућих студената
На поједине студијске програме може се уписати следећи број студената:
Школарина
Школарина
Студијски програм
Буџет Самофин. Укупно за држављане
за странце
Србије (дин.)
(евра)
Право
30
135
165
90.000,00
1.200,00
Право, безбедност и унутрашњи
15
95
110
90.000,00
1.200,00
послови
Укупно
45
230
275
*Напомена: Лица са инвалидитетом, односно припадници ромске националности, 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 које 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
2022/2023. години уписују се применом афирмативних мера које се спроводе у складу са програмом
примене афирмативних мера за упис на студије лица са инвалидитетом, односно припадника ромске
националне мањине.
2. Услови конкурисања:
На прву годину мастер академских студија, може да се упише лице које је завршило одговарајуће
основне академске студије права које по називу, програму и обиму одговарају основним академским
студијама које остварује Факултет и које испуњава остале услове прописане Конкурсом.
Без додатних услова, на студије се може уписати:
а) лице које је стекло диплому (дипломираног правника) на правном факултету чији је
оснивач Република Србија;
б) лице које је завршило правни факултет чији је оснивач Република Српска;
в) лице које је завршило правни факултет акредитован у другој држави, уз претходну
нострификацију дипломе.
Мастер академске студије могу уписати и лица која су дипломирала на сродним факултетима
друштвено-хуманистичких наука чији је оснивач Република Србија и Република Српска.
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Кандидати пријављени на Конкурс који не испуњавају услове за упис могу да стекну право
уписа на мастер академске студије након положене разлике у испитима, а на основу претходне
одлуке Комисије за разматрање и одлучивање о испуњености услова за мастер студије.
Напомене:
- Приликом пријаве на Конкурс кандидат се опредељује за један студијски програм.
- За потребе провере испуњености услова конкурисања кандидати који студије нису
завршили на Правном факултету у Новом Саду достављају план и програм завршеног
студијског програма и уверење о положеним испитима.
- Кандидати који нису завршили студијски програм 4+0 већ нпр. 3+1 треба за сваки
завршени студијски програм посебно да доставе потврду о укупној дужини трајања
студијског програма (према статуту високошколске установе), датуму уписа и датуму
завршетка студијског програма, као и дужину студирања на студијском програму
изражену у броју месеци.
3. Полагање пријемног испита
Полагање пријемног испита није предвиђено.
4. Конкурсни рок:
Први конкурсни рок:
- Пријављивање кандидата: 13, 14. и 17. октобар 2022. године
- Објављивање прелиминарне ранг листе: 24. октобар 2022. године
- Објављивање коначне ранг листе: 26. октобар 2022. године
- Упис: 27. и 28. октобра 2022. године
Други конкурсни рок:
- Пријављивање кандидата: 31. октобар 2022. године
- Објављивање прелиминарне ранг листе: 2. новембар 2022. године
- Објављивање коначне ранг листе: 3. новембар 2022. године
- Упис: 4. новембар 2022. године
5. Документација која се подноси приликом пријављивања кандидата:
а) Кандидати приликом пријаве на конкурс подносе на увид оригинална документа, а предају
фотокопије које не треба оверавати.
- Образац П-2 (пријавни лист - купује се у скриптарници);
- диплома и додатак дипломи о стеченом високом образовању;
- лична карта (која се подноси на увид) и копија личне карте;
- доказ о уплати накнаде за пријављивање на Конкурс (уплатница).
б) Документација која се подноси приликом уписа:
- за припаднике српског народа из суседних земаља (укључујући и Републику Словенију)
оверену изјаву, на територији општине у којој живе, да су српске националне припадности;
- оверена фотокопија* дипломе и додатка дипломи о стеченом високом образовању;
- студентска књижица (индекс);
- две фотографије (3,5 х 4,5 цм);
- доказ о уплати накнаде за упис (буџетски);
- доказ о уплати школарине (уплатница), за самофинансирајуће студенте.
*Напомена: Фотокопију дипломе и додатка дипломи о стеченом високом образовању коју је издао
Правни факултет у Новом Саду није потребно оверавати.
6. Новчане накнаде:
- за пријављивање на конкурс: 2.600,00 динара (плаћају сви);
- за полагање разлике у испитима: 10.000,00 динара (по испиту);
- накнада за упис 6.900,00 (плаћају само буџетски);
- школарина: 90.000,00 динара (плаћају само самофинансирајући).
Напомене:
- Школарина се може платити и у два дела, тако да се приликом уписа плаћа први део у
износу од 50.000,00 дин, а други део у износу од 40.000,00 дин. најкасније до 13. јануара
2023. године.
- Накнада за осигурање лица укључена је у цену школарине, односно, накнаду за упис.
- Накнаде, као и школарина, уплаћују се на рачун факултета (налази се у заглављу
конкурса), доказ о уплати (примерак уплатнице) се подноси са документацијом.
7. Критеријуми за утврђивање редоследа кандидата на ранг листи:
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Редослед кандидата за упис у прву годину мастер студија утврђује Комисија за упис појединачно за
сваки студијски програм.
За упис на мастер академске студије рангирају се студенти који испуњавају услове предвиђене
Конкурсом, а рангирање се врши према следећој формули:

Напомене:
У случају да се кандидат на ранг листи налази ван квоте предвиђене за упис на студијски програм за
који се определио, биће допунски рангиран на листи других одговарајућих студијских програма, након
последњег рангираног кандидата који се пријавио за тај студијски програм.
Кандидати који се у претходном школовању студирали у статусу буџетских студената, немају право
поновног уписа на исти ниво студија у овом статусу, што кандидати потврђују давањем изјаве при
конкурисању.
Студент који се финансира из буџета може у том статусу да има уписан само један студијски програм
на истом нивоу студија на територији Републике Србије, што сваки кандидат потврђује давањем
изјаве при упису.
8. Начин и рокови за подношење приговора на утврђени редослед:
Кандидат може поднети приговор на тачност бодовања на прелиминарној ранг листи.
Приговор се може поднети дана 25.10.2022. године у времену од 11.00 до 13.00 сати.
Приговор се подноси декану, а предаје се на шалтеру Службе за наставу.
9. Упис страних држављана:
Страни држављани се могу уписати само у статусу самофинансирајућих студената.
Страни држављанин приликом уписа подноси следећу документацију:
- извод из матичне књиге рођених;
- нострификовану диплому основних студија;
- доказ о регулисаном здравственом осигурању;
- доказ о знању српског језика; доказ о уплати школарине.
10. Напомена:
- Све информације у вези са уписом, налазе се на сајту Факултета.
ДОКТОРСКE АКАДЕМСКЕ СТУДИЈE
1. Број слободних места за упис студената
На факултет се може уписати укупно 42 студената, и то:
- 42 самофинансирајућа студента
На поједине студијске програме може се уписати следећи број студената:
Школарина
Студијски програм
Буџет
Самофин.
Укупно
за држављане
Србије (дин.)
Право
0
42
42
150.000,00
Укупно
0
42
42

Школарина
за странце
(евра)
1.270,00

2. Услови конкурисања:
На прву годину докторских студија може се уписати лице које је завршило:
- одговарајуће основне академске студије права које по називу, програму и обиму
одговарају основним академским студијама које остварује Факултет, и
- мастер академске студије права које по називу, програму и обиму одговарају студијама
које остварује Факултет и које испуњава остале услове прописане Конкурсом за упис.
Право уписа на докторске студије имају лица која су завршила основне академске студије права са
просечном оценом најмање 8 (осам) и мастер академске студије права са просечном најмање
оценом 8 (осам).
Изузетно, на докторске студије може се уписати и лице које је завршило друге мастер академске
студије, односно универзитетске основне студије (VII-1 степен) из друштвено-хуманистичких и других
наука, ако испуњава захтеве из претходног става и под условом да положи одређене испите из
програма студија права, које одреди Комисија, коју именује Декан Факултета.
Докторске студије могу уписати кандидати са знањем најмање једног светског језика.
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Лица која су започела или завршила докторске студије на другој високошколској установи или на
другом студијском програму имају право уписа на докторске студије на основу посебне одлуке
Комисије за вредновање претходно завршених студија (у даљем тексту: Комисија за вредновање).
3. Полагање пријемног испита
Полагање пријемног испита није предвиђено.
4. Конкурсни рок:
Први конкурсни рок:
- Пријављивање кандидата: 13, 14. и 17. октобар 2022. године
- Објављивање прелиминарне ранг листе: 19. октобар 2022. године
- Објављивање коначне ранг листе: 21. октобар 2022. године
- Упис: 24. октобра 2022. године
Други конкурсни рок:
- Пријављивање кандидата: 31. октобар 2021. године
- Објављивање прелиминарне ранг листе: 2. новембар 2022. године
- Објављивање коначне ранг листе: 3. новембар 2022. године
- Упис: 4. новембар 2022. године
5. Документација која се подноси приликом пријављивања кандидата:
а) Кандидати приликом пријаве на конкурс подносе на увид оригинална документа, а предају
фотокопије које не треба оверавати.
- Образац П-3 (пријавни лист - купује се у скриптарници);
- дипломе и додатке дипломи о завршеним претходним нивоима високог образовања;
- доказ о знању најмање једног светског језика;
- лична карта (која се подноси на увид) и копија личне карте;
- доказ о уплати накнаде за пријављивање на Конкурс (уплатница).
б) Документација која се подноси приликом уписа:
- оверене фотокопије* диплома и додатака дипломи о стеченом високом образовању;
- студентска књижица (индекс);
- две фотографије (3,5 х 4,5 цм);
- доказ о уплати школарине (уплатница).
*Напомена: Фотокопију дипломе и додатка дипломи о стеченом високом образовању коју је издао
Правни факултет у Новом Саду није потребно оверавати.
6. Новчане накнаде:
- за пријављивање на конкурс: 2.600,00 динара
- накнада за упис: 4.000,00 динара
- школарина за једну школску годину: 150.000,00 динара
Напомена: Школарина се може платити и у два дела, тако да се приликом уписа плаћа први део у
износу од 100.000,00 дин, а други део у износу од 50.000,00 дин. најкасније до 13. јануара 2023.
године.
7. Критеријуми за утврђивање редоследа кандидата на ранг листи:
Комисија за вредновање проверава за сваког пријављеног кандидата на Конкурс испуњеност услова
за упис.
Комисија за вредновање доноси закључак у коме се наводи списак кандидата који испуњавају услове
за упис на докторске студије појединачно за сваки студијски програм.
За упис на докторске академске студије рангирају се студенти који испуњавају услове предвиђене
Конкурсом, а рангирање се врши према следећој формули:

8. Начин и рокови за подношење приговора на утврђени редослед:
Приговор се може поднети дана 20.10.2022. године у времену од 11.00 до 13.00 сати.
Приговор се подноси продекану за наставу, а предаје се на шалтеру Службе за наставу.
Одлука о приговору се доноси најкасније у року од 3 дана.
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Жалбу на одлуку о приговору кандидат може поднети декану у року од 24 сата од дана пријема исте.
9. Упис страних држављана:
Страни држављанин има право да конкурише за упис на докторске студије под истим условима као и
домаћи држављанин.
Страни држављанин приликом пријављивања на Конкурс подноси следећу документацију:
- нострификовану диплому о претходно завршеним студијама које вреде најмање 300
ЕСПБ бодова;
- извод из матичне књиге рођених;
- доказ о регулисаном здравственом осигурању;
- доказ о уплати школарине (уплатница);
- сертификат о знању српског језика;
- доказ о знању најмање једног светског језика.
10. Напомена:
- Све информације у вези са уписом налазе се на сајту Факултета.
МЕДИЦИНСКИ ФАКУЛТЕТ
Адреса: 21000 НОВИ САД, Хајдук Вељкова бр. 3
Телефон: 021/420-677, 420-678
Факс: 021/66 24 153
Служба за студије првог и другог степена, телефон: 021/66 21 442, 021/544-025
Жиро рачун: 840-1633666-55, позив на број 742-105
E-mail: dekan@mf.uns.ac.rs
Интернет адреса: www.mf.uns.ac.rs
МАСТЕР АКАДЕМСКЕ СТУДИЈЕ
1. Број слободних места за упис кандидата
На Факултет се може уписати укупно 80 студената, и то:
- 10 студената чије се образовање финансира из буџета и
- 70 самофинансирајућих студената
На поједине студијске програме може се уписати следећи број студената:
Студијски програм

Буџет

Самофин.

Укупно

Школарина
за држављане
Србије (дин.)

Школарина
за странце
(евра)

Мастер академске студије
3
21
24
100.000,00
2.500,00
здравствене неге
Мастер академске студије
специјалне едукације и
4
32
36
100.000,00
2.500,00
рехабилитације
Мастер академске студије
3
17
20
100.000,00
2.500,00
медицинске рехабилитације
Укупно
10
70
80
Напомена:
„Уписне квоте су дате у складу са предлогом Сената Универзитета у Новом Саду и биће накнадно
усклађене са Одлуком Покрајинске Владе о броју места за упис буџетских студената. Универзитет у
Новом Саду задржава право да измени и допуни текст Конкурса. Све евентуалне измене и допуне
Конкурса биће објављене на интернет страници Универзитета у Новом Саду и интернет страницама
факултета“.
*Додатни услови уписа кандидата кроз Програм афирмативних мера које доноси Влада Републике
Србије, а које спроводи Министарство просвете, науке и технолошког развоја и Покрајински
секретаријат за високо образовање и научно-истраживачку делатност.
Одлука Покрајинске владе АП Војводине биће доступна на интернет страници Факултета.
Уколико кандидати желе да се пријаве за афирмативни упис у првом конкурсном року, дужни су да
приликом пријаве на конкурс обавесте Службу за студије првог и другог степена подношењем
одговарајуће документације која ће бити објављена и наведена у стручном упутству Министарства
просвете, науке и технолошког развоја, у делу текста који се односи на програме афирмативне мере
уписа ових лица и да приложе потврду са факултета на којем су уписали и завршили основне студије
применом афирмативних мера.
* Ставка конкурса везана за Додатне услове уписа кандидата кроз Програм афирмативних мера које
доноси Влада Републике Србије, а које спроводи Министарство просвете, науке и технолошког
развоја и Покрајински секретаријат за високо образовање и научно-истраживачку делатност биће
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допуњена текстом након достављања Стручног упутства и Одлуке Покрајинске владе АП
Војводине о броју студената за упис у прву годину мастер академских и докторских студија који се
финансирају из буџета Аутономне Покрајине Војводине на факултетима у саставу Универзитета у
Новом Саду, у школској 2022/2023. години. Број места утврђен за упис у складу са програмом
афирмативних мера биће објављен накнадно.
СПЕЦИЈАЛИСТИЧКЕ АКАДЕМСКЕ СТУДИЈЕ
1. Број слободних места за упис кандидата
На Факултет се може уписати укупно 25 кандидата, и то:

Студијски програм
Специјалистичке академске студије
Ране интервенције у детињству
Укупно

Буџет

Самофин.

Укупно

Школарина
за држављане
Србије
(динара)

0

25

25

100.000,00

0

25

25

Школарина
за странце
(евра)
2.500,00

2. Услови конкурисања:
Право уписа на мастер академске студије имају кандидати који су завршили основне академске
студије одређеног студијског програма (најмање 240 ЕСПБ) у четворогодишњем трајању
предвиђеног акредитацијом конкретног студијског програма Факултета, односно:
- мастер академске студије здравствене неге може да упише лице које је завршило основне
академске студије здравствене неге у четворогодишњем трајању, обима најмање 240 ЕСПБ бодова;
- мастер академске студије специјалне едукације и рехабилитације може да упише лице које
је завршило основне академске студије специјалне едукације и/или рехабилитације у
четворогодишњем трајању, обима најмање 240 ЕСПБ бодова или основне академске студије
специјалне едукације и рехабилитације у четворогодишњем трајању, обима најмање 240 ЕСПБ
бодова;
-мастер академске студије медицинске рехабилитације може да упише лице може да упише
лице које је зaвршило oснoвнe aкaдeмскe студиje мeдицинскe рeхaбилитaциje у четворогодишњем
трajaњу, обима најмање 240 ЕСПБ бодова.
Право уписа на мастер академске студије имају лица која су стекла високо образовање по прописима
који су важили до 10. септембра 2005. године, под условима и на начин прописан Правилником о
упису студената на студијске програме Универзитета у Новом Саду бр. 01-163/5 од 13. априла
2017. године-пречишћен текст, доступног на интернет-страници Универзитета у Новом Саду
www.uns.ac.rs, у делу Документи/Акти Универзитета/Правилници и другим општим актима
Универзитета и Факултета и Правилником о ближим условима за упис на интегрисане студије,
студије првог и другог степена и начину спровођења пријемног испита на Медицинском
факултету Нови Сад, доступног на интернет-страници Медицинског факултета Нови Сад
https://www3.mf.uns.ac.rs/Документа/Студенти:
https://www.mf.uns.ac.rs/files/pravilnici/Izmene%20i%20dopune%20Pravilnika-prijemni%20i%20upis%20pre%C4%8Di%C5%A1%C4%87en%20tekst%205.10..pdf
Право уписа на специјалистичке академске студије имају кандидати који су завршили мaстeр
aкaдeмскe студиje спeциjaлнe eдукaциje и рeхaбилитaциje, мaстeр aкaдeмскe студиje спeциjaлнe
eдукaциje, мaстeр aкaдeмскe студиje спeциjaлнe рeхaбилитaциje, обима најмање 300 ЕСПБ бодова
или oснoвнe студиje спeциjaлнe eдукaциje и рeхaбилитaциje у трajaњу oд нajмaњe чeтири гoдинe, пo
прописима који су важили до 10. септембра 2005. године и имају нajмaњe две гoдинe рaднoг искуствa
у oблaсти спeциjaлнe eдукaциje и рeхaбилитaциje, у рaду сa дeцoм.
3. Конкурсни рок:
Пријава на конкурс - 17. и 18. октобра 2022. године, од 8 до 13 часова
Објављивање прелиминарних ранг-листа- 19. октобра 2022. године у 12 часова
Подношење приговора- до 21. октобра 2022. године, до 10 часова
Објављивање коначне ранг-листе- 24. октобра 2022. године до 14 часова
Упис кандидата који су стекли право уписа- 25. октобра (8:00-13:00 часова) и 26. октобра 2022.
године до 10 часова.
Кандидати који су стекли право уписа а не упишу се до овог рока, сматраће се да су одустали од
уписа.
Јавно прозивање кандидата који се налазе ван броја предвиђеног за упис на коначној ранг-листи,
ради попуњавања евентуално преосталих места за упис одржаће се 26. октобра 2022. године са
почетком у 10:30 часова. Упис ових кандидата је истог дана, 26. 10. 2022. године, након
прозивања, до 14 часова. Кандидат (или у случају објективне спречености – члан породичног
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домаћинства или овлашћено лице) који не приступи прозивци сматраће се да је одустао од уписа, па
се прозива следећи кандидат са ранг-листе. Кандидати који су стекли право уписа на прозивци, а
не упишу се до овог рока, сматраће се да су одустали од уписа.
4. Документација која се подноси приликом пријављивања кандидата:
Приликом пријаве на конкурс, кандидат је обавезан да достави следеће документе (фотокопије, које
не морају бити оверене) и ОРИГИНАЛНА ДОКУМЕНТА на увид:
1. приjaву (образац кojи сe дoбиja у шалтер сали Службе зa студиje првoг и другoг стeпeнa и
на портирници, на дан пријаве на конкурс);
2. биoгрaфиjу;
3. фoтoкoпиjе диплoма сa прoсeчнoм oцeнoм; дoдaтке диплoми (aкo пoсeдуje) или уверења
о положеним испитима са свих нивоа завршених студија; решење о признавању страних
школских исправа ако је школа завршена у иностранству (поступак нострификације врши
Универзитет у Новом Саду) или, ако није завршен поступак признавања, потврду да су
предата на признавање;
4. доказ о испуњености услова за упис по афирмативним мерама (уколико је такав упис
предвиђен Конкурсом и ако се кандидат пријављује за упис по овом основу);
5. личнa кaртa; кaндидaт пoдноси и фотокопију извoда из мaтичнe књигe рoђeних, у кoмe су
нaвeдeни вaжeћи пoдaци, бeз oбзирa кaдa je издaт; доказ о промени презимена ако је
презиме измењено после завршетка одређеног нивоа студија (фотокопија извода из
матичне књиге венчаних);
У случajу чипoвaнe личнe кaртe пoтрeбнo je дoстaвити oчитaну личну кaрту.
6. пасош (ко је страни држављанин и нема држављанство Републике Србије);
7. пасош и доказ о држављанству Републике Србије (ко је страни држављанин и
истовремено има држављанство Републике Србије);
8. пoдaтaк o шкoлскoj гoдини уписa нa фaкултeт, aкo нe пoстojи у диплoми, кao и трajaњe
прeтхoднo зaвршeнoг студиjскoг прoгрaмa oснoвних aкaдeмских студиja - oвeрeн oд
стрaнe фaкултeтa (aкo ниje нaзнaчeнo у дoдaтку диплoми);
9. дoкaз o стeчeнoм рaднoм искуству нajмaњe двe гoдинe у oблaсти спeциjaлнe eдукaциje и
рeхaбилитaциje, у рaду сa дeцoм (зa кaндидaтe кojи кoнкуришу нa Спeциjaлистичкe
aкaдeмскe студиje рaнe интeрвeнциje у дeтињству) – наведено радно место и
прецизно трајање запослења у надлежној установи (почетак запослења и крај запослења,
ако није на неодређено време).
Поред напред набројане документације, кандидати за упис на мастер академске студије, који
основне студије нису завршили у школској 2021/2022. години предају изјаву коју је оверио јавни
бележник да кандидат није користио право уписа и студирања финансираног из буџета на студијама
другог степена или ако је користио – колико година студија је то право користио (потоњу потврду или
уверење кандидату издаје високошколска установа на којој је кандидат студирао. Овај документ не
треба оверавати код јавног бележника).
Фотокопије докумената се не враћају.
5. Новчане накнаде:
1. пријава на конкурс - 6.600,00 динара; прималац Медицински факултет Нови Сад, жиро
рачун број 840-1633666-55, позив на број 742-105
2. за упис – школарина (за самофинсирајуће студенте): доказ о уплати целе школарине или
прве рате школарине (школарина може да се плати у једној, две, три или четири рате) за
самофинансирајуће студенте и уговор који кандидат потписује са Факултетом а који добија на
Факултету (3 примерка уговора добијају се на портирници и попуњени заводе у писарници
Факултета, пре уписа);
-трошкови уписа и колективно осигурање: уплата од 5.500,00 дин; прималац Медицински
факултет Нови Сад, жиро рачун број 840-1633666-55, позив на број 742-105 (плаћају сви
кандидати који се уписују)
Цeнa пaкeтa зa упис 2.700,00 динара.
Пријавни лист за конкурс добија се у Служби за студије првог и другог степена (шалтер-сала) или на
портирници Факултета а уплатнице се купују у Скриптарници Факултета као и целокупан уписни
материјал! Радно време Скриптарнице Факултета: 8:00-13:00 часова.
Школарина исказана у девизном износу уплаћује се у динарској противвредности по средњем курсу
Народне банке Србије на дан уписа а на уплатници мора бити назначена вредност у ЕУР-има.
Новчана средства уплаћена на име трошкова полагања пријемног испита се не враћају.
6. Критеријуми за утврђивање редоследа кандидата на ранг листи:
Рангирање кандидата вршиће према успеху постигнутом током основних академских студија или
претходног нивоа студија. Ако два или више кандидата имају исти успех, предност при рангирању
има кандидат који је завршио претходно школовање у краћем року.
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7. Начин и рокови за подношење жалбе на утврђени редослед:
Приговор се писаним путем подноси председнику Комисије за спровођење пријемног испита и упис
кандидата Факултета, у року од 36 сати од објављивања прелиминарних ранг-листи на Факултету а
путем Службе за студије првог и другог степена. Декан доноси решење по приговору у року од 24
сата од пријема приговора.
8. Документација која се подноси приликом уписа кандидата:
1. диплoма сa прoсeчнoм oцeнoм; дoдaтaк диплoми (aкo пoсeдуje); решење о признавању
страних школских исправа ако је школа завршена у иностранству;
2. доказ о уплати накнаде за упис у зимски семестар и колективно осигурање, два попуњена
ШВ обрасца, индекс – са попуњеним личним подацима студента (из комплета за упис), 2
слике
величине 4,5x3,5 цм;
3. доказ о уплати прве рате школарине у (школарина може да се плати у једној, две, три или
четири рате) за самофинансирајуће студенте и уговор који кандидат потписује са
Факултетом а који добија на Факултету;
4. кандидати који основне студије нису завршили у школској 2021/2022. години -изјаву
коју је оверио јавни бележник да кандидат није користио право уписа и студирања
из буџета на студијама другог степена, или ако је користио – колико година студија
је то право користио (потврду или уверење које је кандидату издала високошколска
установа на којој је кандидат студирао и које не треба оверавати код јавног
бележника);
5. изјаве прописане од стране Министарства (уколико се кандидат уписује по
афирмативним мерама).
9. Упис страних држављана:
Страни држављанин може да се упише на студијски програм под истим условима као и домаћи
држављани ако:
 достави решење о признавању стране високошколске исправе о завршеним претходним
студијама ради наставка школовања (поступак спроводи Универзитет у Новом Саду);
 достави податак о значењу оцена са претходних студија;
 достави податак о укупном времену проведеном на претходним студијама;
 пружи доказ о познавању српског језика у складу са Статутом Универзитета;
 пружи доказ о здравственом осигурању.
На основу члана 5. Закона о држављанству Републике Србије („Сл. гласник РС“ бр. 135/2004,
90/2007 и 24/2018), држaвљaнин Рeпубликe Србиje кojи имa и држaвљaнствo стрaнe држaвe смaтрa
сe држaвљaнинoм Рeпубликe Србиje кaд сe нaлaзи нa тeритoриjи Рeпубликe Србиje.
Држављани Републике Србије који су претходно школовање завршили у иностранству односно који
је страну високошколску исправу стекао завршавањем акредитованог програма у Републици Србији
и страни држављани који су претходне нивое студија завршили у иностранству, могу конкурисати за
упис на Медицински факултет по претходно извршеном признавању високошколских исправа
стечених у иностранству. Ако ови кандидати, у време пријаве на конкурс, немају решењем признате
стране високошколске исправе потребне за упис, високошколска установа ће им омогућити да
конкуришу уз потврду Универзитета у Новом Саду, као установе која је надлежна за признавање
стране високошколске исправе ради наставка образовања на Универзитету и факултетима у
његовом саставу (члан 132. Закона о високом образовању („Сл. гласник РС“ бр. 88/2017, 27/2018-др.
закон, 73/2018, 67/2019, 6/2020-др. закон и 11/2021-аутентично тумачење)).
Лицe o чиjeм сe прaву нa признaвaњe стрaнe високошкoлскe испрaвe oдлучуje мoжe бити услoвнo
уписaнo у прву гoдину студиja нa висoкoшкoлску устaнoву укoликo пoступaк ниje oкoнчaн дo истeкa
рoкa зa упис студeнaтa, до почетка наставе. Студенти су дужни да благовремено доставе решење о
признавању стране високошколске исправе Служби за студије првог и другог степена, у противном
Факултет ће бити приморан да испише студента.
Захтеви за признавање страних високошколских исправа пoднoсе сe Универзитету у Новом Саду. Све
информације
налазе
се
на
интернет
сајту
Универзитета,
на
https://www.uns.ac.rs/index.php/univerzitet/javnost-rada-2/dokumenti/aktiuns/send/35-pravilnici/130-pravilniko-priznavanju-stranih-visokoskolskih-isprava-2
Кандидати који су претходне нивое студија завршили на територији Републике Српске у Босни и
Херцеговини, своје исправе о завршеном претходном нивоу студија НЕ ТРЕБА да подносе на
признавање, у складу са чланом 2. Споразума о узајамно признавању докумената у образовању и
регулисању статусних питања ученика и студената (заведен у Министарству просвете и спорта
Републике Србије–сада Министарству просвете, науке и технолошког развоја Републике Србије, бр.
680-01-70/05-01 од 25. 04. 2005. године и у тадашњем Министарству просвјете и културе Републике
Српске у Бањој Луци, бр. 06-01-1550/05 од 06. 05. 2005. године).
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Страни држављанин може се уписати на студијске програме под истим условима као домаћи
држављанин у погледу претходног образовања, ако познаје језик на коме се изводи настава и ако је
здравствено осигуран.
Страни држављанин плаћа школарину у току целог школовања, осим ако међународним споразумом
или билатералним споразумом универзитета није другачије одређено.
Проверу знања српског језика за стране држављане обавља надлежно тело Филозофског факултета
Универзитета у Новом Саду.
Између различитих студијских програма, у оквиру истог степена и врсте студија може се вршити
преношење ЕСПБ бодова-НИЈЕ ДОЗВОЉЕН пренос ЕСПБ бодова између различитих нивоа студија
(са студија првог степена на студије другог степена, са студија другог степена на докторске студије),
као ни пренос ЕСПБ бодова између различитих врста студија (са струковних на академске и
обратно).
На основу члана 103. став 5. Закона о високом образовању („Сл. гласник РС“ бр. 88/2017, 27/2018-др.
закон, 73/2018, 67/2019, 6/2020-др. закон и 11/2021-аутентично тумачење), студент може бити
финансиран из буџета само једанпут на истом степену студија. С тим у вези, на истом степену
студија кандидат може бити уписан у прву годину студија у статусу студента чије се студије
финансирају из буџета само једанпут.
Конкурс је сачињен у складу са Статутом Универзитета у Новом Саду и Статутом Медицинског
факултета Нови Сад, Правилником о упису студената на студијске програме Универзитета у
Новом Саду, донетог на седници Сената Универзитета у Новом Саду, бр. 01-163/5 од 13. априла
2017. године-пречишћен текст, доступног на интернет-страници Универзитета у Новом Саду
www.uns.ac.rs, у делу Документи/Акти Универзитета/Правилници и другим општим актима
Универзитета и Правилником о ближим условима за упис на интегрисане студије, студије првог и
другог степена и начину спровођења пријемног испита на Медицинском факултету Нови Сад,
доступног на интернет-страници Медицинског факултета Нови Сад /Документа/Студенти:
https://www.mf.uns.ac.rs/dokumenta.php
https://www.mf.uns.ac.rs/files/pravilnici/Izmene%20i%20dopune%20Pravilnika-prijemni%20i%20upis%20pre%C4%8Di%C5%A1%C4%87en%20tekst%205.10..pdf
Контакти за добијање информација:
Медицински факултет Нови Сад, Служба за студије првог и другог степена
телефон: 021/66 21 442, e-mail: dekanmf@uns.ac.rs, dekan@mf.uns.ac.rs
ДОКТОРСКE АКАДЕМСКЕ СТУДИЈE
1. Број слободних места за упис студената:
На факултет се може уписати укупно 100 студената, и то:
- 15 студената чије се образовање финансира из буџета и
- 85 самофинансирајућих студената
Кандидати који су у претходном школовању студирали у статусу буџетских студената, немају право
поновног уписа на исти ниво студија у овом статусу.
На поједине студијске програме може се уписати следећи број студената:
Студијски програм
Докторске академске студије
биомедицинских наука
Укупно

Буџет

Самофин.

Укупно

Школарина
за држављане
Србије (дин.)

Школарина
за странце
(евра)

15

85

100

200.000,00

3.500,00

15

85

100

2. Услови конкурисања:
Студијски програм Докторске академске студије биомедицинских наука се реализује кроз 12 модула:
1. модул: Морфолошке науке и дијагностички имиџинг
2. модул: Клиничка и експериментална фармакологија, биохемија и лабораторијска медицина
3. модул: Клиничка и експериментална физиологија са физикалном медицином и рехабилитацијом
4. модул: Фармацеутске науке
5. модул: Дентална медицина
6. модул: Јавно здравље
7. модул: Хумана репродукција, перинатологија и педијатрија
8. модул: Неуронауке
9. модул: Запаљење, инфекције и имунитет
10. модул: Клиничка и експериментална интерна медицина и онкологија
11. модул: Клиничка и експериментална хирургија и анестезија
12. модул: Здравствена нега
Услови конкурисања на поједине модуле:
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1. Докторске академске студије биомедицинских наука - модул Морфолошке науке и дијагностички
имиџинг могу да упишу студенти који имају завршене интегрисане академске студије медицине
са најмање 300 ЕСПБ и просечну оцену најмање 8,00 уписану у дипломи интегрисаних студија.
Студије могу уписати и кандидати који имају завршене студије медицине у трајњу од пет, односно
шест година према прописима који су важили до ступања на снагу Закона о високом образовању
10.9.2005. године, са просечном оценом најмање 8,00, као и кандидати који су стекли академски
назив магистра медицинских наука.
2. Докторске академске студије биомедицинских наука - модул Клиничка и експериментална
фармакологија, биохемија и лабораторијска медицина могу да упишу студенти који имају
завршене интегрисане академске студије медицине, интегрисане академске студије фармације
или студије биолошке оријентације (биологија, биохемија, молекуларна биологија) са најмање
300 ЕСПБ и просечну оцену најмање 8,00 уписану у дипломи интегрисаних студија, односно у
дипломи основних академских и дипломи мастер академских студија. Студије могу уписати и
кандидати који имају завршене студије медицине у трајању од пет, односно шест година према
прописима који су важили до ступања на снагу Закона о високом образовању 10.9.2005. године,
са просечном оценом најмање 8,00, као и кандидати који су стекли академски назив магистра
наука из одговарајућих области.
3. Докторске академске студије биомедицинских наука - модул Клиничка и експериментална
физиологија са физикалном медицином и рехабилитацијом могу да упишу студенти који имају
завршене интегрисане академске студије медицине, студије медицинске рехабилитације, студије
специјалне едукације и рехабилитације или студије биолошке оријентације (биологија, биохемија,
молекуларна биологија) са најмање 300 ЕСПБ и просечну оцену најмање 8,00 уписану у дипломи
интегрисаних студија, односно у дипломи основних академских и дипломи мастер академских
студија. Студије могу уписати и кандидати који имају завршене студије медицине у трајању од
пет, односно шест година према прописима који су важили до ступања на снагу Закона о високом
образовању 10.9.2005. године, са просечном оценом најмање 8,00, као и кандидати који су стекли
академски назив магистра наука из одговарајућих области.
4. Докторске академске студије биомедицинских наука - модул Фармацеутске науке могу да упишу
студенти који имају завршене интегрисане академске студије фармације или студије биолошке
(биологија, молекуларна биологија), хемијске, биохемијске или технолошке оријентације
(биотехнологија, фармацеутско инжењерство) са најмање 300 ЕСПБ и просечну оцену најмање
8,00 уписану у дипломи интегрисаних студија, односно у дипломи основних академских и
дипломи мастер академских студија. Студије могу уписати и кандидати који имају завршене
студије фармације у трајању од пет година према прописима који су важили до ступања на снагу
Закона о високом образовању 10.9.2005. године, са просечном оценом најмање 8,00, као и
кандидати који су стекли академски назив магистра наука из одговарајућих области.
5. Докторске академске студије биомедицинских наука - модул Дентална медицина могу да упишу
студенти који имају завршене интегрисане академске студије стоматологије са најмање 300
ЕСПБ и просечну оцену најмање 8 уписану у дипломи интегрисаних студија. Студије могу
уписати и кандидати који имају завршене студије стоматологије у трајању од пет, односно шест
година према прописима који су важили до ступања на снагу Закона о високом образовању
10.9.2005. године, са просечном оценом најмање 8,00, као и кандидати који су стекли академски
назив магистра наука из одговарајуће области.
6. Докторске академске студије биомедицинских наука - модул Јавно здравље могу да упишу
студенти који имају завршене интегрисане академске студије медицине са најмање 300 ЕСПБ и
просечну оцену најмање 8 уписану у дипломи интегрисаних студија. Студије могу уписати и
кандидати који имају завршене студије медицине у трајању од пет, односно шест година према
прописима који су важили до ступања на снагу Закона о високом образовању 10.9.2005. године,
са просечном оценом најмање 8,00, као и кандидати који су стекли академски назив магистра
медицинских наука.
7. Докторске академске студије биомедицинских наука - модул Хумана репродукција,
перинатологија и педијатрија могу да упишу студенти који имају завршене интегрисане
академске студије медицине или студије биолошке оријентације (биологија, биохемија,
молекуларна биологија) са најмање 300 ЕСПБ и просечну оцену најмање 8 уписану у дипломи
интегрисаних студија, односно у дипломи основних академских и дипломи мастер академских
студија. Студије могу уписати и кандидати који имају завршене студије медицине у трајању од
пет, односно шест година према прописима који су важили до ступања на снагу Закона о високом
образовању 10.9.2005. године, са просечном оценом најмање 8,00, као и кандидати који су стекли
академски назив магистра наука из одговарајућих области.
8. Докторске академске студије биомедицинских наука - модул Неуронауке могу да упишу студенти
који имају завршене интегрисане академске студије медицине, студије медицинске
рехабилитације или студије специјалне едукације и рехабилитације са најмање 300 ЕСПБ и
просечну оцену најмање 8 уписану у дипломи интегрисаних студија, односно у дипломи основних
академских и дипломи мастер академских студија. Студије могу уписати и кандидати који имају
завршене студије медицине у трајању од пет, односно шест година према прописима који су
важили до ступања на снагу Закона о високом образовању 10.9.2005. године, са просечном
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9.

10.

11.

12.

оценом најмање 8,00, као и кандидати који су стекли академски назив магистра медицинских
наука.
Докторске академске студије биомедицинских наука - модул Запаљење, инфекције и имунитет
могу да упишу студенти који имају завршене интегрисане академске студије медицине са
најмање 300 ЕСПБ и просечну оцену најмање 8 уписану у дипломи интегрисаних студија. Студије
могу уписати и кандидати који имају завршене студије медицине у трајању од пет, односно шест
година према прописима који су важили до ступања на снагу Закона о високом образовању
10.9.2005. године, са просечном оценом најмање 8,00, као и кандидати који су стекли академски
назив магистра медицинских наука.
Докторске академске студије биомедицинских наука - модул Клиничка и експериментална
интерна медицина и онкологија могу да упишу студенти који имају завршене интегрисане
академске студије медицине са најмање 300 ЕСПБ и просечну оцену најмање 8 уписану у
дипломи интегрисаних студија. Студије могу уписати и кандидати који имају завршене студије
медицине у трајању од пет, односно шест година према прописима који су важили до ступања на
снагу Закона о високом образовању 10.9.2005. године, са просечном оценом најмање 8,00, као и
кандидати који су стекли академски назив магистра медицинских наука.
Докторске академске студије биомедицинских наука - модул Клиничка и експериментална
хирургија и анестезија могу да упишу студенти који имају завршене интегрисане академске
студије медицине са најмање 300 ЕСПБ и просечну оцену најмање 8 уписану у дипломи
интегрисаних студија. Студије могу уписати и кандидати који имају завршене студије медицине у
трајању од пет, односно шест година према прописима који су важили до ступања на снагу
Закона о високом образовању 10.9.2005. године, са просечном оценом најмање 8,00, као и
кандидати који су стекли академски назив магистра медицинских наука.
Докторске академске студије биомедицинских наука - модул Здравствена нега могу да упишу
студенти који имају завршене основне академске студије и мастер академске студије
здравствене неге са најмање 300 ЕСПБ и просечну оцену најмање 8 уписану у дипломи основних
академских и мастер академских студија.

3. Полагање пријемног испита (уколико је упис условљен претходно положеним пријемним
испитом, а у складу са Правилником факултета)
4. Конкурсн рок:
- Термини
пријављивање кандидата
интервју са кандидатима
објављивање прелиминарне ранг листе
објављивање коначне ранг листе
упис примљених кандидата

6. и 7. октобар 2022.
од 10. до 14. октобра 2022.
18. октобар 2022. до 13 часова
24. октобар 2022. до 13 часова
од 25. до 31. октобра 2022.

5. Документација која се подноси приликом пријављивања кандидата:
1. пријава на конкурс;
2. биографија;
3. оверена фотокопија дипломе интегрисаних студија са просечном оценом;
4. уверење о положеним испитима са интегрисаних студија са просечном оценом;
5. оверена фотокопија дипломе магистарских студија или дипломских академских студија
и уверење о положеним испитима са просечном оценом;
6. фотокопија личне карте, односно пасоша (за стране држављане);
7. доказ о евентуалном коришћењу статуса мировања током студија;
8. потписана сагласност наставника из уже научне области, односно одабраног модула о
прихватању улоге студентског саветника;
9. сертификат о познавању енглеског језика нивоа Б2 или више;
10. публиковани радови;
Документација предата након датума дефинисаних за пријављивање кандидата неће бити узета у
разматрање.
6. Новчане накнаде:
- Уплата за трошкове конкурса у износу од 6.600,00 динара на жиро рачун Факултета бр. 8401633666-55, позив на број 05-11
7. Критеријуми за утврђивање редоследа кандидата на ранг листи:
Просечна оцена на претходним нивоима студирања и дужина студија (70%)
Научна активност у периоду студија (15%)
Интервју са кандидатом (15%)
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8. Начин и рокови за подношење жалбе на утврђени редослед:
Жалба на прелиминарну ранг листу може се поднети до 20. октобра 2022. године до 10 часова у
писаној форми Служби за докторске студије.
9. Упис страних држављана:
- додатна документација која се подноси приликом пријављивања кандидата
Страни држављанин може да се упише на студијски програм под истим условима као и домаћи
држављани ако достави:
- нострификовану диплому о завршеним претходним студијама;
- доказ о познавању српског језика са Филозофског факултета Универзитета у Новом
Саду, а у складу са Статутом Универзитета;
- доказ о здравственом осигурању.
10. Напомена:
- контакт телефони за добијање информација
Медицински факултет Нови Сад,
Служба за докторске студије – doktorske.studije@mf.uns.ac.rs
телефон: 021/66 15 697
ЕКОНОМСКИ ФАКУЛТЕТ
Адреса: Сегедински пут 9-11, Суботица
Телефон: +381 24 628 000, +381 24 628 080,
Факс: +381 24 546 486
Студентска служба, телефони:
+381 24 628 124 (мастер студије)
+381 24 628 090 (мастер студије)
+381 24 628 086 (мастер студије)
+381 24 628 041 (докторске студије)
Жиро рачун: 840-5334760-72
E-mail: stslsu@ef.uns.ac.rs (за мастер студије);
doktorska.sluzba@ef.uns.ac.rs (за докторске студије)
Интернет адреса: www.ef.uns.ac.rs
МАСТЕР АКАДЕМСКЕ СТУДИЈЕ
1. Број слободних места за упис студената:
На Факултет се може уписати укупно 550 студената, и то:
- 181 студената чије се образовање финансира из буџета
- 369 самофинансирајућих студената
На поједине студијске програме може се уписати следећи број студената:
Суботица
Нови Сад
Бујановац
Студијски програм
Укупно
Буџет
Самоф.
Укупно Буџет Самоф.
Укупно
Буџет
Студијски програми у трајању од једне године (два семестра) - 60 ЕСПБ
14
29
43
Агробизнис менаџмент
6
8
6
23
0
24
38
62
Дигитални маркетинг
11
13
10
28
0
Лидерство и менаџмент
16
32
48
10
6
9
23
0
људских ресурса
Финансијски и банкарски
62
77
139
20
42
16
61
0
менаџмент
Међународна економија
22
34
56
5
17
13
21
0
и бизнис
17
23
40
Мултиканална трговина
6
11
6
17
0
20
33
53
Пословна информатика
8
12
12
21
0
Рачуноводство и
25
34
59
10
15
8
26
0
ревизија
Финансије, банкарство и
0
0
25
0
0
0
0
25
осигурање
Студијски програм у трајању од две године (четири семестра) - 120 ЕСПБ
Напредна аналитика
0
25
25
0
0
0
25
0
података у бизнису*
Укупно
76
124
200
80
245
325
25
550
*Напомена: студијски програм Напредна аналитика података у бизнису се изводи на енглеском језику
(област интердисциплинарних наука)
Школарина:
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Школарина за самофинансирајуће студенте свих студијских програма, осим за студијски програм
„Напредна аналитика података у бизнису“, износи 102.000,00 динара.
Школарина за студенте студијског програма „Напредна аналитика података у бизнису“ износи 0,00
динара у школској 2022/2023. години (напомена: за прву годину студија прве генерације студената
школарина износи 0,00 динара јер се иста финансира кроз Ерасмус+ пројекат Европске уније „АДАНапредна аналитика података у бизнису“. Од школске 2023/2024. године висина школарине ће
износити приближно 2.000,00 евра).
Школарина за студенте стране држављане свих студијских програма, осим за студијски програм
„Напредна аналитика података у бизнису“ износи 1.900,00 евра (у динарској противвредности по
средњем курсу НБС на дан уплате).
Школарина за студенте студенте стране држављане студијског програма „Напредна аналитика
података у бизнису“ износи 0,00 динара у школској 2022/2023. години (напомена: за прву годину
студија прве генерације студената школарина износи 0,00 динара јер се иста финансира кроз
Ерасмус+ пројекат Европске уније „АДА-Напредна аналитика података у бизнису“. Од школске
2023/2024. године висина школарине ће износити приближно 2.000,00 евра)
Напомене:
Лица са инвалидитетом, односно студенти припадници ромске националности, која су применом
афирмативних мера уписала и завршила основне студије у статусу студента чије су студије
финансиране из буџета Аутономне покрајине Војводине имају право да се у школској 2022/2023.
години упишу применом афирмативних мера у прву годину студијских програма мастер академских
студија који се финансирају из буџета на факултетима Универзитета у Новом Саду у складу са
програмом примене афирмативних мера за упис на студије лица са инвалидитетом, односно
припадника ромске националне мањине.
На истом степену студија студент може бити уписан у прву годину студија у статусу студента чије се
студије финансирају из буџета само једанпут.
Економски факултет у Суботици обезбеђује једнака права и услове студирања студентима који
плаћају школарину и студентима чије се школовање финансира из буџета.
2. Услови конкурисања:
2а) Услови конкурисања на студијске програме у трајању од једне године (два семестра) – 60
ЕСПБ:
У прву годину мастер академских студија наведених студијских програма, може се уписати лице које
је завршило основне академске студије и остварило најмање 240 ЕСПБ бодова:
 на студијским програмима основних академских студија на Економском факултету у
Суботици,
 на студијским програмима основних академских студија, ван Економског факултета у
Суботици, из области економије, агроекономије, информатике, менаџмента или туризма,
 на студијским програмима основних академских студија, ван Економског факултета у
Суботици, из осталих области, у оквиру следећих образовно-научних поља: друштвенохуманистичких наука, природно-математичких наука или техничко-технолошких наука.
У прву годину мастер академских студија може се уписати и лице које је стекло VII-1 степен стручне
спреме, односно завршило основне студије у трајању од најмање четири године, по пропису који је
уређивао високо образовање до ступања на снагу Закона о високом образовању, под истим
условима као кандидати из става 1. овог члана.
2а) Услови конкурисања на студијски програм у трајању од две године (четири семестра) – 120
ЕСПБ бодова - Напредна аналитика података у бизнису
У прву годину студијског програма Напредна аналитика података у бизнису може се уписати лице
које је завршило основне академске студије у трајању од најмање три године и обима од најмање
180 ЕСПБ бодова, односно у трајању од најмање четири године и обима од најмање 240 ЕСПБ
бодова, односно лице које има завршене најмање четворогодишње студије по прописима који су
важили до ступања на снагу Закона о високом образовању („Сл. гласник РС”, бр. 76/05, 100/07 –
аутентично тумачење, 97/08, 44/10, 93/12, 89/13, 99/14, 45/15 – аутентично тумачење, 68/15 и 87/16).
Кандидат који се уписује на овај студијски програм мора поседовати задовољавајуће језичке
компетенције из енглеског језика, које се доказују сертификатом IELTS (потребан минимални
резултат: 6.0), TOEFL (минималан потребан резултат: на компјутерском тесту: 210, на папиру: 547,
на интернет тесту: 78), Кембриџ испит (потребан ниво: FCE) или другим међународно признатим
сертификатом.
За кандидате којима је енглески матерњи језик или су претходни ниво студија успешно завршили на
енглеском језику, није неопходан доказ о знању језика.
Кандидат који не приложи један од наведених сертификата, али приложи доказ да се пријавио на
тест за стицање међународно признатог сертификата из енглеског језика и да је термин провере
заказан после дана који представља крајњи рок за пријаву на конкурс, има право условног уписа. У
случају ако кандидат не положи тест, односно не стекне одговарајући сертификат до дана одређеног
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за почетак наставе, сматраће се да условни упис није ни извршен и да кандидат не испуњава услове
конкурса.
3. Полагање допунских програмских садржаја и испита за проверу знања
3а) Полагање допунских програмских садржаја за студијске програме у трајању од једне
године (два семестра) – 60 ЕСПБ бодова (сви студијски програми изузев студијског програма
Напредна аналитика података у бизнису):
Кандидати који нису основне академске студије завршили на Економском факултету у Суботици
полажу испит којим доказују располагање неопходним знањима за наставак студија на студијским
програмима другог нивоа студија на Економском факултету у Суботици.
Кандидати који су завршили студијски програм основних академских студија, ван Економског
факултета у Суботици, из области економије, агроекономије, информатике, менаџмента или туризма,
по слободном избору, полажу испит из два од следећих пет предмета:
 Економика предузећа,
 Информационе технологије,
 Макроекономија,
 Микроекономија,
 Принципи маркетинга,
Кандидати који су завршили студијски програм основних академских студија, ван Економског
факултета у Суботици, из осталих области у оквиру образовно-научних поља: друштвенохуманистичких наука, природно-математичких наука или техничко-технолошких наука, у обавези су
да полажу предмете Макроекономија и Микроекономија.
3б) Полагање испита за проверу знања за студијски програм у трајању од две године (четири
семестра) – 120 ЕСПБ бодова - Напредна аналитика података у бизнису:
Кандидат за упис на итердисциплинарни студијски програм Напредна аналитика података у бизнису
полаже испит ради провере знања (у даљем тексту: испит).
Испит се полаже из два предмета, које кандидат бира са листе од следећа три предмета:
 Математика
 Статистика
 Пословна информатика
Испит се полаже у облику писаног теста, на српском или енглеском језику, са по десет питања из оба
предмета. Одговори се вреднују на скали од 0 до 3 бода. Време трајања испита износи 120 минута.
4. Конкурсни рокови:
4а) Први конкурсни рок за студијске програме у трајању од једне године (два семестра) – 60
ЕСПБ бодова (сви студијски програми изузев студијског програма Напредна аналитика
података у бизнису):


пријављивање кандидата:
од 12. септембра до 14. октобра 2022. године (од 10:00 до 14:00 часова)
Кандидати ће бити у могућности да пријаву изврше на један од два начина: личном предајом
докумената у просторијама факултета или онлајн (без доласка на факултет). Неће бити могуће
пријаву извршити на оба начина истовремено, него само на један од понуђена два начина пријаве.
Информације и упутства о начину пријаве кандидата благовремено ће бити постављени на сајт
факултета.
 полагање допунских програмских садржаја:
18. октобар 2022. године
Тачно време и просторија полагања допунских програмских садржаја 18. октобра 2022. године, биће
одређени путем распореда полагања допунских програмских садржаја, који ће бити објављен на
интернет страници Факултета, првог следећег дана након завршене пријаве кандидата
 објављивање прелиминарне ранг-листе:
19. октобар 2022. године
 рок за подношење жалби:
20. октобар 2022. године
 објављивање коначне ранг-листе:
24. октобар 2022. године
 упис кандидата:
25, 26. и 27. октобар 2022. године
Други конкурсни рок:
 пријављивање кандидата:
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31. октобар 2022. године (од 10:00 до 14:00 часова)
полагање допунских програмских садржаја:
1. новембар 2022. године
Тачно време и просторија полагања допунских програмских садржаја 1. новембра 2022. године, биће
одређени путем распореда полагања допунских програмских садржаја, који ће бити објављен на
интернет страници Факултета, првог следећег дана након завршене пријаве кандидата.
 објављивање прелиминарне ранг-листе:
2. новембар 2022. године
 рок за подношење жалби:
3. новембар 2022. године
 објављивање коначне ранг-листе:
7. новембар 2022. године
 упис кандидата:
8. новембар 2022. године


4б) Први конкурсни рок за студијски програм у трајању од две године (четири семестра) – 120
ЕСПБ бодова - Напредна аналитика података у бизнису:


пријављивање кандидата:
од 1. до 14. септембра 2022. године (од 10:00 до 14:00 часова)
 полагање испита за проверу знања:
16. септембар 2022. године
Тачно време и просторија полагања допунских програмских садржаја 16. септембра 2022. године,
биће одређени путем распореда полагања допунских програмских садржаја, који ће бити објављен
на интернет страници Факултета, првог следећег дана након завршене пријаве кандидата.
 објављивање прелиминарне ранг-листе:
19. септембар 2022. године
 рок за подношење жалби:
20. септембар 2022. године
 објављивање коначне ранг-листе:
23. септембар 2022. године
 упис кандидата:
26. септембар 2022. године
Други конкурсни рок:
 пријављивање кандидата:
28, 29. и 30. септембар 2022. године (од 10:00 до 14:00 часова)
 полагање допунских програмских садржаја:
3. октобар 2022. године
Тачно време и просторија полагања допунских програмских садржаја 3. октобра 2022. године, биће
одређени путем распореда полагања допунских програмских садржаја, који ће бити објављен на
интернет страници Факултета, првог следећег дана након завршене пријаве кандидата.
 објављивање прелиминарне ранг-листе:
4. октобар 2022. године
 рок за подношење жалби:
5. октобар 2022. године
 објављивање коначне ранг-листе:
7. октобар 2022. године
 упис кандидата:
10. октобар 2022. године
5. Документација која се подноси приликом пријављивања кандидата:
5а) Документација за пријаву на студијске програме у трајању од једне године (два семестра) –
60 ЕСПБ бодова (сви студијски програми изузев студијског програма Напредна аналитика
података у бизнису):
Кандидати приликом пријаве подносе НА УВИД ОРИГИНАЛНА ДОКУМЕНТА, а уз пријавни лист који
се добија на Факултету, кандидати подносе неоверене фотокопије докумената:
o личну карту која се подноси на увид и фотокопију личне карте (у случају чиповане личне карте
потребно је доставити очитану личну карту). Кандидати страни држављани достављају
фотокопију пасоша уз приказ оригинала на увид.
o диплому, додатак дипломе или уверење о завршеним основним академским студијама,
o доказ о уплати 7.300,00 динара за пријаву на Конкурс, на рачун Факултета
број:
840-5334760-72.
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o

за студенте који полажу допунске програмске садржаје: доказ о уплати 7.300,00 динара за
полагање допунских програмских садржаја, на рачун Факултета број: 840-5334760-72.

Кандидати који долазе из Републике Српске поред наведених докумената подносе и извод из
матичне књиге рођених.
При упису фотокопије докумената се морају заменити оригиналима или, у оправданим случајевима,
овереним фотокопијама. Фотокопијe докумената се не враћају кандидатима који не изврше упис.
Студенти који основне академске студије нису завршили на Економском факултету у Суботици
требају да приложе и додатак дипломе или уверење о положеним испитима на основним академским
студијама
Напомена: Диплома, односно Уверење о завршеним основним академским студијама обавезно
треба да садржи доказ о томе када је студент први пут уписао претходни ниво студија, односно доказ
на основу којег се може тачно утврдити почетак и завршетак претходног нивоа студија. Напред
наведено посебно се односи на студенте који су у току свог студирања извршили прелазак са једне
на другу високошколску установу (односно са једног на други студијски програм), или завршили један
ниво студија а потом други. У овом случају потребно је доставити све претходно стечене дипломе, а
не само последње стечену. У случају да, на основу поднете документације на Конкурс, не може да се
утврди тачна дужина студирања кандидата на претходном нивоу студија, или просечна оцена,
Факултет задржава право да од кандидата затражи додатну документацију на основу које би се
могло извршити раниграње. Додатна документација подразумева потврду оверену од стране
факултета, која приказује школску годину уписа на факултет и просечу оцену.Уколико се и на основу
додатне документације не може утврдити тачна дужина студирања кандидата и просечна оцена или
кандидат не достави додатну документацију, Факултет задржава право да одбаци овакву пријаву као
непотпуну и не изврши рангирање кандидата.
Студенти који су имали мировање током студија потребно је да доставе потврду оверену од стране
факултета у којој ће бити наведен период у којем је студент имао статус мировања.
5б) Документација за пријаву на студијски програм у трајању од две године (четири семестра)
– 120 ЕСПБ бодова - Напредна аналитика података у бизнису:
Кандидати приликом пријаве подносе НА УВИД ОРИГИНАЛНА ДОКУМЕНТА, а уз пријавни лист који
се добија на Факултету, кандидати подносе неоверене фотокопије докумената:
o личну карту која се подноси на увид и фотокопију личне карте (у случају чиповане личне карте
потребно је доставити очитану личну карту). Кандидати страни држављани достављају
фотокопију пасоша уз приказ оригинала на увид,
o диплому, додатак дипломе или уверење о завршеним основним академским студијама
(кандидати имаоци стране високошколске јавне исправе дужни су предати документа за која су
претходно извришити поступак признавања стране високошколске исправе),
o доказ о познавању енглеског језика.
Кандидати који долазе из Републике Српске поред наведених докумената подносе и извод из
матичне књиге рођених.
При упису фотокопије докумената се морају заменити оригиналима или, у оправданим случајевима,
овереним фотокопијама. Фотокопијe докумената се не враћају кандидатима који не изврше упис.
Студенти који основне академске студије нису завршили на Економском факултету у Суботици
требају да приложе и додатак дипломе или уверење о положеним испитима током претходног нивоа
студија.
Напомена: Диплома, односно Уверење о завршеним основним академским студијама обавезно
треба да садржи доказ о томе када је студент први пут уписао претходни ниво студија, односно доказ
на основу којег се може тачно утврдити почетак и завршетак претходног нивоа студија. Напред
наведено посебно се односи на студенте који су у току свог студирања извршили прелазак са једне
на другу високошколску установу (односно са једног на други студијски програм), или завршили један
ниво студија а потом други. У овом случају потребно је доставити све претходно стечене дипломе, а
не само последње стечену. У случају да, на основу поднете документације на Конкурс, не може да се
утврди тачна дужина студирања кандидата на претходном нивоу студија, или просечна оцена,
Факултет задржава право да од кандидата затражи додатну документацију на основу које би се
могло извршити раниграње. Додатна документација подразумева потврду оверену од стране
факултета, која приказује школску годину уписа на факултет и просечу оцену.Уколико се и на основу
додатне документације не може утврдити тачна дужина студирања кандидата и просечна оцена или
кандидат не достави додатну документацију, Факултет задржава право да одбаци овакву пријаву као
непотпуну и не изврши рангирање кандидата.
Студенти који су имали мировање током студија потребно је да доставе потврду оверену од стране
факултета у којој ће бити наведен период у којем је студент имао статус мировања.
6. Новчане накнаде:
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6а) Новчане накнаде за кандидате који врше пријаву на студијске програме у трајању од једне
године (два семестра) – 60 ЕСПБ бодова (сви студијски програми изузев студијског програма
Напредна аналитика података у бизнису):
 накнада за пријаву на Конкурс: 7.300,00 динара
 материјални трошкови уписа: 6.200,00 динара
 трошкови полагања допунских програмских садржаја: 7.300,00 динара
 школарина:
- за самофинансирајуће студенте држављане Републике Србије 102.000,00 динара, за
студенте стране држављане 1.900,00 € (у динарској противвредности по средњем
курсу НБС на дан уплате).
6б) Новчане накнаде за кандидате који врше пријаву на студијски програм у трајању од две
године (четири семестра) – 120 ЕСПБ бодова - Напредна аналитика података у бизнису:
Новчане накнаде се не наплаћују на основу Ерасмус+ пројекта Европске уније „АДА-Напредна
аналитика података у бизнису“.
7. Критеријуми за утврђивање редоследа кандидата на ранг листи:
7а) Критеријуми за утврђивање редоследа кандидата на ранг листи за студијске програме у
трајању од једне године (два семестра) – 60 ЕСПБ бодова (сви студијски програми изузев
студијског програма Напредна аналитика података у бизнису):
Редослед кандидата на ранг листи за упис на мастер академске студије утврђује се на основу
следећих критеријума:
 опште просечне оцене остварене на основним студијама;
 дужине студирања на основним академским студијама;
 успеха на испиту из допунских програмских садржаја (за кандидате који су у обавези да
их полажу).
Ако кандидати који су се пријавили за упис на мастер академске студије, након рангирања, имају
исти број бодова (коефицијент успешности), предност има кандидат са краћим временом студирања
претходног нивоа студија.
Ранг листа кандидата одређује се на основу коефицијента успешности, који се рачуна према
следећој формули:

* Приликом рангирања, кандидатима који су претходни ниво студија окончали на Економском
факултету у Суботици признаје се максималан број бодова који може бити остварен у оквиру
провере знања из допунских програмских садржаја (60 бодова).
Услови уписа, рангирање кандидата и начин полагања допунских програмских садржаја врши се на
осонову „Правилника о условима уписа и начину полагања допунских програмских садржаја за упис
на мастер академске студије“, који је објављен на интернет сајту Факултета (www.ef.uns.ac.rs) у делу
„Правилници, упутства и формулари“ (линк: http://www.ef.uns.ac.rs/ofakultetu/pravilnici.php).
7b) Критеријуми за утврђивање редоследа кандидата на ранг листи за студијски програм у
трајању од две године (четири семестра) – 120 ЕСПБ бодова - Напредна аналитика података у
бизнису:
Редослед кандидата на ранг листи за упис утврђује се на основу следећих критеријума:
• опште просечне оцене остварене на основним студијама;
• дужине студирања на основним академским студијама;
• успеха на испиту.
Ранг листа кандидата одређује се на основу коефицијента успешности, који се рачуна према
следећој формули:
Просечна оцена остварена
на основним студијама

Број месеци редовног завршетка
основних академских студија

Број остварених бодова на испиту

К= ------------------------------ х ----------------------------- х -------------------------------------- х 100
Максимална оцена

Број месеци завршетка
основних академских студија

Максималан број бодова на испиту

Ако више кандидата који су се пријавили за упис, након рангирања, имају исти број бодова
(коефицијент успешности), предност на ранг-листи у односу на друге једнако вредноване кандидате
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има кандидат са већим бројем бодова остварених на испиту, у случају једнаког броја остварених
бодова на испиту, предност има кандидат са краћим трајањем студирања на основним студијама.
Услови уписа, рангирање кандидата и начин полагања испита за проверу знања врши се на осонову
„Правилника о условима уписа на интердисциплинарне мастер академске студије – студијски
програм Напредна аналитика података у бизнису“, који је објављен на интернет страници Факултета
(www.ef.uns.ac.rs)
у
делу
„Правилници,
упутства
и
формулари“
(линк:
http://www.ef.uns.ac.rs/ofakultetu/pravilnici.php).
8. Начин и рокови за подношење жалбе на утврђени редослед:
Приговор на ранг листу се подноси декану у року од 36 сати од објављивања прелиминарне ранг
листе, ЛИЧНО на Економском факултету у Суботици и Одељењима Факултета у Новом Саду и
Бујановцу. Декан доноси решење по приговору у року од 24 сата од пријема приговора.
На решење декана кандидат има право писмене жалбе Савету Факултета, која се предаје лично на
шалтеру Студентске службе Економског факултета у Суботици, као и на Одељењима Факултета у
Новом Саду и Бујановцу, у року од 24 часа од пријема решења. Савет Факултета решава жалбе у
року од два дана од дана њеног пријема.
Скреће се пажња кандидатима да се неблаговремено поднети приговори неће уважити.
Ако кандидати који су на основу коначне ранг листе, стекли услов за упис, исти не изврше у за то
предвиђеном року, право на упис стичу први следећи кандидати према редоследу утврђеном на
коначној ранг листи одређеног студијског програма, на одређеној локацији студирања, до конкурсом
утврђеног броја.
9. Упис страних држављана:
Страни држављани имају право учешћа на конкурсу под истим условима као и држављани
Републике Србије у погледу претходног образовања. Страни држављани сами финансирају своје
школовање. Приликом пријављивања на конкурс, кандидати подносе високошколска документа за
које је претходно извршен поступак признавања. Уколико се поступак признавања не заврши до
тренутка пријаве на конкурс, кандидат може донети потврду да је признавање у току, али у тренутку
уписа поступак признавања високошколских докумената мора бити завршен. Захтев за признавање
страних високошколских докумената подноси се Универзитету у Новом Саду
(линк: https://www.uns.ac.rs/index.php/c-studije/priznavanje-diploma/priznavanje-strane ).
Приликом уписа, кандидати су дужни да високошколској установи поднесу доказ:
- да су здравствено осигурани за школску годину коју уписују;
- да владају језиком студија, што се доказује уверењем овлашћене комисије.
10. Напомена:
Контакт телефони за додатне информације: +381 24 628 090 ; +381 24 628 124; +381 24 628 086
Интернет сајт Факултета: www.ef.uns.ac.rs
ДОКТОРСКЕ АКАДЕМСКЕ СТУДИЈЕ
1. Број слободних места за упис студената:
На прву годину докторских академских студија у школској 2022/2023. години може се уписати укупно
14 студенaтa, и то:
- 6 студената чије се образовање финансира из буџета и
- 8 самофинансирајућих студената.
На поједине студијске програме може се уписати следећи број студената:
Студијски програм

Буџет

Самоф.

Укупно

Школарина
(динара)

Школарина
за стране
држављане
(евра)
3.000,00
3.000,00

1. Eкономија
5
7
12
220.000,00
2. Пословна информатика
1
1
2
220.000,00
Укупно
6
8
14
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:
У прву годину докторских студија може се уписати лице које има:
1. Завршене мастер академске студије, односно интегрисане академске студије са најмање
300 ЕСПБ, односно завршене најмање четворогодишње студије по прописима који су важили до
ступања на снагу Закона о високом образовању („Сл. гласник РС”, бр. 76/05, 100/07 – аутентично
тумачење, 97/08, 44/10, 93/12, 89/13, 99/14, 45/15 – аутентично тумачење, 68/15 и 87/16) и просечну
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оцену најмање 8,00 уписану и у дипломи основних академских и у дипломи мастер академских
студија или
2. Академски назив магистра наука,
У случају да се на конкурс за упис у прву годину докторских студија не јави довољан број кандидата
који испуњавају услове из става 1 тачка 1 овог члана, Факултет може да упише кандидата који не
испуњава услове у погледу просечне оцене у складу са одговарајућом одлуком свог надлежног
органа, која не би била у супротности са Статутом и Законом и при чијем доношењу би се узеле у
обзир специфичности, потребе и могућности Факултета.
Студијским програмом докторских студија утврђују се одговарајуће мастер студије, односно
интегрисане академске студије, односно научно подручје из којег је стечен академски степен
магистра, као услов за упис на докторске студије.
3. Полагање квалификационог испита
Упис на докторске студије условљен је претходно положеним квалификационим испитом, ради
провере знања, склоности и способности. Квалификациони испит се полаже из два дела, од којих је
први део писани испит из области студијског програма на који кандидат конкурише, а други део је
усмена провера знања, склоности и способности из исте области. На квалификационом испиту
кандидат може да стекне највише 60 бодова, од чега се и писани и усмени део испита бодују од 0 до
30 поена, појединачно. Кандидат је успешно положио квалификациони испит уколико освоји најмање
по 16 бодова, у супротном не може бити рангиран и нема право да се упише на докторске студије
Факултета.
4. Конкурсни рок:
Први конкурсни рок:
 пријављивање кандидата:
од 12. септембра до 14. октобра 2022. године (од 10:00 до 14:00 часова)
 полагање квалификационог испита:
18. и 19. октобар 2022. године
Тачно време и просторија полагања квалификационог испита биће објављени на интернет страници
Факултета, првог следећег радног дана након завршене пријаве кандидата.
 објављивање прелиминарне ранг-листе:
20. октобар 2022. године
 рок за подношење жалби:
21. октобар 2022. године
 објављивање коначне ранг-листе:
27. октобар 2022. године
 упис кандидата:
28. октобра 2022. године
Други конкурсни рок:
 пријављивање кандидата:
31. октобар 2022. године (од 10:00 до 14:00 часова)
 полагање квалификационог испита:
1. новембар 2022. године
Тачно време и просторија полагања квалификационог испита 1. новембра 2022. године, биће
објављени на интернет страници Факултета, првог следећег радног дана након завршене пријаве
кандидата.
 објављивање прелиминарне ранг-листе:
2. новембар 2022. године
 рок за подношење жалби:
3. новембар 2022. године
 објављивање коначне ранг-листе:
7. новембар 2022. године
 упис кандидата:
8. новембар 2022. године
5. Документација која се подноси приликом пријављивања кандидата:
Кандидати приликом пријаве подносе на увид оригинална документа, а уз Пријавни лист који се
добија на Факултету, кандидати подносе неоверене фотокопије следећих докумената:
 Дипломе, односно Уверења о завршеним основним академским и мастер академским студијама,
 Уверења о положеним испитима са исказаном укупном просечном оценом у току основних
академских и мастер академских студија, односно Уверења о свим положеним испитима са
сваког од претходних нивоа студија;
 Радну биографију;
 Личну карту која се подноси на увид и фотокопију личне карте. У случају чиповане личне карте
потребно је доставити очитану личну карту;
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 Доказ о уплати трошкова пријаве на конкурс – износ 3.000,00 динара на жиро рачун број
8405334760-72 (Позив на број: ДОК1).
 Доказ о уплати трошкова полагања квалификационог испита – износ 7.300,00 динара на жиро
рачун број 840-5334760-72 (Позив на број: ДОК2).
Приликом уписа фотокопије докумената се морају заменити оригиналним документима или, у
оправданим случајевима, овереним фотокопијама докумената.
Напомена: Дипломе, односно уверења о завршеним основним и мастер академским студијама
обавезно треба да садрже доказе о томе када је студент први пут уписао сваки од претходних нивоа
студија, односно доказ на основу којег се може тачно утврдити почетак и завршетак претходног
нивоа студија. Такође, уверења о положеним испитима треба да садрже све положене испите са
оценама које су обрачунате у просечну оцену наведену на дипломама са претходних нивоа студија.
Напред наведено посебно се односи на студенте који су у току свог студирања извршили прелазак са
једне на другу високошколску установу (односно са једног на други студијски програм), или завршили
један ниво студија а потом други. У овом случају потребно је доставити све претходно стечене
дипломе (уверења), а не само последње стечену.
У случају да, на основу поднете документације на Конкурс, не може да се утврди тачна дужина
студирања кандидата на претходном нивоу студија, или просечна оцена, Факултет задржава право
да од кандидата затражи додатну документацију на основу које би се могло извршити раниграње.
Додатна документација подразумева потврду оверену од стране факултета, која приказује школску
годину уписа на факултет и просечу оцену.
Уколико се и на основу додатне документације не може утврдити тачна дужина студирања кандидата
и просечна оцена или кандидат не достави додатну документацију, Факултет задржава право да
одбаци овакву пријаву као непотпуну и не изврши рангирање кандидата.
Студенти који су имали мировање током студија потребно је да доставе потврду оверену од стране
факултета у којој ће бити наведен период у којем је студент имао статус мировања.
6. Новчане накнаде:
Трошкови пријаве на конкурс
Трошкови полагања квалификационог испита
Трошкови уписа
Школарина

3.000,00 динара
7.300,00 динара
12.100,00 динара
220.000,00 динара

7. Критеријуми за утврђивање редоследа кандидата на ранг листи:
Редослед кандидата за упис у прву годину докторских студија утврђује се на основу:
1. просечне оцене остварене на основним и мастер академским студијама, односно
интегрисаним академским студијама, и
2. резултата постигнутих на квалификационом испиту за проверу знања, односно склоности и
способности.
Ранг-листа кандидата одређује се на основу коефицијента успешности, који се рачуна према
следећој формули:
Укупна просечна оцена током
Број бодова
претходних нивоа студија
са квалификационог испита
К= ---------------------------------------------- х ---------------------------------------------------- х 100
Максимална оцена
Максимални број бодова
са квалификационог испита
Ако више кандидата који су се пријавили за упис на докторске студије, након рангирања, имају исти
број бодова (коефицијент успешности), предност на ранг-листи у односу на друге једнако вредноване
кандидате има кандидат са већим бројем остварених бодова на квалификационом испиту, у случају
једнаког број остварених бодова на квалификационом испиту, предност има кандидат са већим
бројем бодова остварених на усменом делу квалификационог испита.
Право уписа стиче кандидат који је на ранг-листи рангиран у оквиру броја утврђеног за упис
кандидата. Ако кандидат који је остварио право на упис не изврши упис у року утврђеног конкурсом,
уместо њега уписује се следећи кандидат према редоследу на ранг-листи.
8. Начин и рокови за подношење жалбе на утврђени редослед:
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Кандидат има право да поднесе приговор на регуларност поступка утврђеног конкурсом или место на
ранг-листи у року од 36 сати од објављивања исте, писаним путем, лично на шалтеру Студентске
студентске службе Факултета.
Приговор се подноси Комисији за спровођење квалификационог испита, на чији предлог декан
доноси решење по приговору у року од 24 сата од његовог пријема.
Против решења декана, кандидат има право жалбе, која се подноси лично на шалтеру Студентске
службе Факултета, у року од 24 сата од пријема решења.
О жалби одлучује Савет Факултета у року од два дана од њеног пријема.
Приговори који нису предати благовремено неће бити разматрани.
9. Упис страних држављана:
Страни држављани имају право учешћа на конкурсу под истим условима као и држављани
Републике Србије у погледу претходног образовања. Приликом пријављивања на конкурс, кандидати
подносе високошколска документа за које је претходно извршен поступак признавања. Уколико се
поступак признавања не заврши до тренутка пријаве на конкурс, кандидати могу донети потврду да је
признавање у току, али у тренутку њиховог уписа поступак признавања високошколских докумената
мора бити завршен.
Страни држављанин плаћа школарину у току целог школовања, осим ако међународним споразумом
или билатералним споразумом универзитета или факултета није другачије одређено.
Страни држављанин може се уписати на студијски програм уколико приликом уписа поднесе доказ:
 да је здравствено осигуран за школску годину коју уписује;
 да влада језиком студија, што се доказује уверењем овлашћене комисије.
10. Напомена
- Контакт телефон за добијање информација:
024-628-041 (Референт за докторске студије)
ФАКУЛТЕТ ТЕХНИЧКИХ НАУКА
21000 Нови Сад, Трг Доситеја Обрадовића 6
Тел.: 021/450-810; Факс: 021/458-133
Жиро-рачун: 840-1710666-12
e-mail: studsluzba@uns.ac.rs
web адреса: www.ftn.uns.ac.rs
web-сервис за пријем кандидата: http://prijemni.ftn.uns.ac.rs
Шеф студентске службе: (021) 485-2222
Референт за енергетику, електронику и телекомуникације; рачунарство и аутоматику;
примењено софтверско инжењерство; анимацију у инжењерству; математику у техници;
софтверско инжењерство и информационе технологије; биомедицинско инжењерство;
мерење и регулацију; информациони инжењеринг; чисте енергетске технологије,
електротехнику: (021) 485-2420,
Референт за производно машинство; механизацију и конструкционо машинство; енергетику и
процесну технику; техничку механику и дизајн у техници; грађевинарство; геодезију и
геоматику; саобраћај и транспорт; поштански саобраћај и телекомуникације; инжењерство
заштите животне средине; инжењерство заштите на раду; управљање ризиком од
катастрофалних догађаја и пожара; инжењерство третмана и заштите вода: (021) 485-2418,
Референт за индустријскo инжењерство; индустријскo инжењерство-напредне инжењерске
технологије; инжењерски менаџмент; инжењерски менаџмент МБА; инжењерство иновација;
инжењерство информационих система; мехатронику; архитектуру; сценску архитектуру и
дизајн; планирање и управљање регионалним развојем; графичко инжењерство и дизајн:
(021) 485-2230
Маркетинг служба ФТН-а: (021) 459-141, (021) 485-2061
МАСТЕР АКАДЕМСКЕ/СТРУКОВНЕ СТУДИЈЕ
1. Број слободних места за упис студената
1.1. Мастер академске студије
На Факултет техничких наука у школској 2022/23. години на мастер академске студије, може се
уписати укупно 2155 студената, од којих:
 979 студената чије се образовање финансира из буџета,
 1176 самофинансирајућих студената.
На поједине студијске програме може се уписати следећи број студената:
Студијски програм

Буџет

Производно машинство

25
41

Самофин. Укупно
45

70

Школарина
Домаћи
Странци
(дин)
(евра)
100.000,00
3.000,00

Механизација и конструкционо машинство
Енергетика и процесна техника
Техничка механика и дизајн у техници
Енергетика, електроника и телекомуникације
Рачунарство и аутоматика
Софтверско инжењерство и информационе технологије
Примењено софтверско инжењерство
Мерење и регулација
Биомедицинско инжењерство
Информациони инжењеринг
Информациони и аналитички инжењеринг
Информациона безбедност
Вештачка интелигенција и машинско учење
Грађевинарство
Геодезија и геоинформатика
Архитектура
Дигиталне технике, дизајн и продукција у архитектури
Планирање и управљање регионалним развојем
Сценска архитектура и дизајн
Сценска архитектура и техника
Саобраћај и транспорт
Поштански саобраћај и телекомуникације
Индустријско инжењерство
Инжењерски менаџмент
Инжењерство иновација
Инжењерство информационих система
Мехатроника
Графичко инжењерство и дизајн
Инжењерство заштите животне средине
Инжењерство заштите на раду
Инжењерство третмана и заштите вода
Управљање ризиком од катастрофалних догађаја и
пожара
Математика у техници
Анимација у инжeњерству
Чисте енергетске технологије
Укупно

21
28
4
105
120
34
36
6
10
4
0
0
0
80
32
75
16
4
5
5
45
12
20
100
4
40
32
35
24
16
6

11
4
20
70
55
30
104
26
38
44
16
16
40
60
32
45
8
12
7
7
60
20
44
75
21
24
32
35
40
16
10

32
32
24
175
175
64
140
32
48
48
16
16
40
140
64
120
24
16
12
12
105
32
64
175
25
64
64
70
64
32
16

100.000,00
100.000,00
100.000,00
100.000,00
120.000,00
120.000,00
120.000,00
100.000,00
100.000,00
120.000,00
120.000,00
120.000,00
120.000,00
100.000,00
100.000,00
100.000,00
100.000,00
100.000,00
100.000,00
100.000,00
100.000,00
100.000,00
100.000,00
100.000,00
100.000,00
120.000,00
100.000,00
100.000,00
100.000,00
100.000,00
100.000,00

3.000,00
3.000,00
3.000,00
3.000,00
3.000,00
3.000,00
3.000,00
3.000,00
3.000,00
3.000,00
3.000,00
3.000,00
3.000,00
3.000,00
3.000,00
3.000,00
3.000,00
3.000,00
3.000,00
3.000,00
3.000,00
3.000,00
3.000,00
3.000,00
3.000,00
3.000,00
3.000,00
3.000,00
3.000,00
3.000,00
3.000,00

9

23

32

100.000,00

3.000,00

8
10
8
979

24
38
24
1176

32
48
32
2155

100.000,00
100.000,00
100.000,00

3.000,00
3.000,00
3.000,00

1.2. Мастер струковне студије
На Факултет техничких наука у школској 2022/23. години на мастер струковне студије, може се
уписати укупно 172 студента, од којих:
 18 студената чије се образовање финансира из буџета
 154 самофинансирајућа студента.
На поједине студијске програме може се уписати следећи број студената:
Студијски програм
Производно машинство
Електротехника
Инжењерски менаџмент МБА
Укупно
НАПОМЕНЕ:




Буџет
8
10
0
18

Самофин. Укупно
24
60
70
154

32
70
70
172

Школарина
Домаћи
Странци
(дин)
(евра)
100.000,00
3.000,00
100.000,00
3.000,00
100.000,00
3.000,00

Лица са инвалидитетом, односно студенти припадници ромске националности, која су
применом афирмативних мера уписала и завршила основне академске 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 2022/23. години уписују се применом
афирмативних мера које се спроводе у складу са програмом примене афирмативних мера за
упис на студије лица са инвалидитетом, односно припадника ромске националне мањине.
За наставу на енглеском језику на студијским програмима мастер академских студија
школарина се повећава за 50%.
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Студенти уписани на студијски програм Инжењерски менаџмент МБА плаћају школарину у
току целог школовања.

2. Услови конкурисања
2.1. Мастер академске студије
За упис на мастер академске студије могу конкурисати лица која испуњавају услове у складу са
општим актима Факултета и Законом о високом образовању и која су завршила средње образовање
у четворогодишњем трајању.
2.2. Мастер струковне студије
За упис на мастер струковне студије могу конкурисати лица која испуњавају услове у складу са
општим актима Факултета и Законом о високом образовању и која су завршила средње образовање
у трогодишњем или четворогодишњем трајању.
3. Поступак пријављивања и вредновања студијског програма претходно завршених
студија
Пријава на конкурс се врши електронски, путем сервиса за пријем кандидата:
http://prijemni.ftn.uns.ac.rs. Кандидат има право да се пријави на један студијски програм. Ако у оквиру
одабраног студијског програма постоје модули, кандидат има право да наведе највише један
студијски модул. Након што кандидат поднесе пријаву, студентска служба врши проверу унетих
података, додељује кандидату јединствени конкурсни број и обавештава кандидата о успешности
његове пријаве. Конкурсни број је идентификациони број сваког кандидата под којим ће се водити
све време конкурса и уписа.
Забрањено је подношење више пријава. Скреће се пажња кандидатима да пажљиво попуне пријаву,
прате термине који су важни током конкурса и уписа, јер се накнадне измене и кашњења неће
уважавати.
Приликом конкурса за упис на мастер академске/струковне студије формира се комисија која врши
вредновање студијског програма претходно завршених студија. Вредновању подлежу сви кандидати
који претходне студије нису завршили на ФТН-у као и кандидати који су претходне студије завршили
на ФТН-у али који приликом конкурса мењају студијски програм односно студијски модул.
На основу вредновања студијских програма комисија одређује да ли је студијски програм
одговарајући тј. да ли кандидат може да конкурише за упис на мастер академске/струковне студије.
У случају негативног исхода вредновања претходно завршених студија уплаћени износ на име
трошкова вредновања се не враћа подносиоцу захтева.
4. Полагање пријемног испита
Кандидати који конкуришу на студијске програме Сценска архитектура и дизајн и Сценска
архитектура и техника су обавезни да полажу пријемни испит.
Услове, начин и поступак одржавања пријемног испита одређује Комисија за вредновање датог
студијског програма.
Пријемни испити ће се полагати у просторијама Факултета, према распореду који ће бити објављен
на web-сервису за пријем кандидата: http://prijemni.ftn.uns.ac.rs
Кандидат који не положи пријемни испит не може се уписати.
5. Конкурсни рокови
Подношење докумената за вредновање и пријављивање кандидата на конкурс (односи се на
кандидате којима је потребно вршити вредновање претходно завршених студија):
електронска пријава: од 19. 09. 2022. год. до 23. 09. 2022. год., у 13:00 часова
пријава на шалтерима студентске службе: од 19. 09. 2022. год. до 23. 09. 2022. год., од 10:00 - 13:00
часова.
Пријављивање на конкурс кандидата који су завршили одговарајући студијски програм ФТН-а
(односи се на кандидате којима није потребно вршити вредновање претходно завршених студија):
електронска пријава: од 19. 09. 2022. год. до 03. 10. 2022. год., у 13:00 часова
пријава на шалтерима студентске службе: 30. 09. 2022. год. и 03. 10. 2022. год., од 10:00 - 13:00
часова.
Полагање пријемних испита:
04. 10. 2022. год. од 09:00 - 13.00 часова.
Објављивање резултата вредновања и прелиминарних ранг листи:
04. 10. 2022. год. до 20:00 часова.
Објављивање коначних ранг листи:
06. 10. 2022. год. до 20:00 часова.
Упис примљених кандидата:
07. 10. 2022. год.
Упис примљених кандидата ће се вршити на основу прозивке. Прозивке се врше у Свечаној сали
Факултета техничких наука, на основу коначних ранг листи.
Резултати вредновања, прелиминарне и коначне ранг листе ће бити објављене на web-сервису за
пријем кандидата: http://prijemni.ftn.uns.ac.rs
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Моле се кандидати да 06. 10. 2022. после 20:00 часова провере тачан термин одржавања прозивке
на web-сервису за пријем кандидата: http://prijemni.ftn.uns.ac.rs
Кандидати који се не појаве на прозивци сматраће се да су одустали од уписа.
По завршетку уписа кандидати који нису уписани треба да подигну своја документа до 21. 10. 2022.
год. После тог рока документа неће бити сачувана.
6. Критеријуми за утврђивање редоследа кандидата на ранг листи
Рангирање студената се врши у складу са Правилником о упису студената на студијске програме.
За сваки студијски програм се утврђује јединствена ранг листа свих кандидата са укупним бројем
поена стечених по свим критеријумима.
Право уписа на мастер академске/струковне студије стиче кандидат који је на ранг листи рангиран у
оквиру броја студената предвиђених за упис на студијски програм. Статус студента (буџет или
самофинансирање) одређује се на основу броја расположивих места према конкурсу.
Ако два или више кандидата имају исти број бодова, предност има кандидат са већом просечном
оценом током студија.
7. Документација која се подноси приликом пријављивања кандидата
7.1. Документа за пријављивање на конкурс:

Скениране дипломе или скенирана уверења о дипломирању свих претходно завршених
студија,

Скенирани додаци дипломи или скенирана уверења о положеним испитима свих претходно
завршених студија,

Скенирана диплома о завршном - матурском испиту средње школе,

За кандидате држављане Републике Србије - очитана лична карта (са чипом) или
скенирана лична карта (без чипа); За кандидате који нису држављани Републике Србије скениран извод из матичне књиге рођених и/или скенирана прва страна пасоша,

Скениран доказ о уплати трошкова пријаве на конкурс,

Скениран доказ о уплати трошкова вредновања студијског програма,

Скенирани наставни планови и програми свих претходно завршених студија (односи се на
кандидате који нису завршили ФТН),

Скенирана потврду о запослењу на ФТН-у (односи се на кандидате који су запослени на
ФТН-у)

CV и портфолио уметничких радова (односи се на кандидате који конкуришу на студијски
програм Сценска архитектура и дизајн),

CV и портфолио изабраних радова (односи се на кандидате који конкуришу на студијски
програм Сценска архитектура и техника).
7.2. Документа за упис:

Оверена фотокопија дипломе или оригинал уверења о дипломирању (уколико је кандидат
завршио студије на ФТН-у није потребно оверавати фотокопије),

Оверена фотокопија додатка дипломи или оригинал уверења о положеним испитима
(уколико је кандидат завршио студије на ФТН-у није потребно оверавати фотокопије),

Диплома о завршном - матурском испиту средње школе (фотокопија),

За кандидате држављане Републике Србије - очитана лична карта (са чипом) или
фотокопија личне карте (без чипа); За кандидате који нису држављани Републике Србије извод из матичне књиге рођених (оригинал) и/или фотокопија прве стране пасоша,

Доказ о уплати трошкова пријаве на конкурс (оригинал уплатница),

Доказ о уплати трошкова вредновања студијског програма (оригинал уплатница),

Оверени наставни планови и програми свих претходно завршених студија (односи се на
кандидате који нису завршили ФТН),

Комплет за упис (садржи: фасциклу за упис и индекс, а добија се на Факултету на дан уписа
уз приказ уплатнице о трошковима уписа),

Две фотографије формата 4.5 х 3.5 cm,

Потврда о запослењу на ФТН-у (односи се на кандидате који су запослени на ФТН-у),

Доказ о уплати трошкова уписа (оргинал уплатница),

Доказ о уплати трошкова самофинансирања (оригинал уплатница),

Доказ о уплати трошкова организовања наставе за слушање разлике - диференцијални
предмети (односи се на студенте којима је приликом вредновања претходно завршених
студија одређена разлика полагања предмета).
8. Новчане накнаде
Жиро рачун Факултета техничких наука
Позив на број за трошкове пријаве на конкурс и
организовања пријемног испита
Позив на број за трошкове вредновања
Позив на број за трошкове уписа, школарине и
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840-1710666-12
97 9706111356
97 0306111355
биће објављен на web-сервису за пријем

диференцијалних предмета
кандидата: http://prijemni.ftn.uns.ac.rs

Трошкови пријаве на конкурс и организовања пријемног испита за кандидате држављане
Републике Србије (ако се уплата врши на територији Републике Србије): 3.000,00 дин.,

Трошкови пријаве на конкурс и организовања пријемног испита за кандидате држављане
Републике Србије (ако се уплата врши у иностранству): 25,00 евра,

Трошкови пријаве на конкурс и организовања пријемног испита за кандидате стране
држављане (настава на српском језику): 120,00 евра,

Трошкови пријаве на конкурс и организовања пријемног испита за кандидате стране
држављане (настава на енглеском језику): 180,00 евра,

Трошкови вредновања студијског програма за студенте који долазе са других факултета
(ако се уплата врши на територији Републике Србије): 10.000,00 дин.,

Трошкови вредновања студијског програма за студенте који долазе са других факултета
(ако се уплата врши у иностранству): 100,00 евра,

Трошкови уписа за кандидате држављане Републике Србије: 6.900,00 дин.,

Трошкови уписа за кандидате стране држављане (настава на српском језику): 120,00 евра,

Трошкови уписа за кандидате стране држављане (настава на енглеском језику): 180,00
евра,

Трошкови организовања наставе за слушање разлике - диференцијални предмети, по
ЕСПБ боду: износ школарине/60.
Кандидат може уплатити школарину у целости или у највише две рате. Прва рата се уплаћује
приликом уписа године и износи 50% од укупне цене школарине.
Кандидат може уплатити трошкове организовања наставе за слушање разлике - диференцијални
предмети у целости или у највише две рате. Прва рата се уплаћује приликом уписа године и износи
50% од укупних трошкова слушања разлике предмета.
9. Начин и рокови за подношење жалбе на утврђени редослед
Учесник конкурса може поднети приговор искључиво путем web-сервиса за пријем кандидата
http://prijemni.ftn.uns.ac.rs
Приговор на резултате вредновања, број остварених бодова на пријемном испиту, регуларност
поступка утврђеног конкурсом или регуларност пријемног испита подноси се након изласка
прелиминарне ранг листе, најкасније 06. 10. 2022. године до 12:00 часова.
Подношење приговора и њихово решавање врши се у стриктно одређеним временским терминима.
Скреће се пажња кандидатима да се строго придржавају наведених рокова, јер се неблаговремено
поднети приговори неће уважавати.
По пријему приговора исти се прослеђује на разматрање одговарајућој Комисији која утврђује
предлог решења по приговору које доноси декан. Одлуку декана кандидати могу видети на webсервису за пријем кандидата.
10. Упис страних држављана
У прву годину мастер академских/струковних студија Факултета могу се уписати под истим условима
и страни држављани. Кандидати – страни држављани, приликом пријављивања на конкурс, подносе
нострификоване дипломе о завршеним основним академским/струковним студијама.
Страни држављанин плаћа школарину у току целог школовања, осим ако међународним споразумом
или билатералним споразумом универзитета није другачије одређено.
Страни држављанин може да се упише на студијски програм ако пружи доказ о познавању српског
језика у складу са Статутом Универзитета и Статутом Факултета односно о познавању језика на
којем се изводи настава.
Страни држављанин који је завршио претходно образовање у иностранству, може условно да се
упише на студијски програм у случају када поступак за признавање стране школске односно
високошколске исправе није завршен пре рока за подношење пријаве за упис, уз приложени доказ да
је поступак у току. У случају да захтев за признавање буде одбијен или ако признавање иностране
јавне исправе не даје право на упис студијског програма на који се лице пријавило, сматраће се да
условни упис није ни извршен.
11. Напомене
Студентима који плаћају школарину школске 2022/23. године, Факултет техничких наука у Новом
Саду, обезбеђује исте услове и права студирања као и студентима чије се школовање финансира из
буџета Републике Србије.
Држављанин Републике Србије који је завршио претходно образовање у иностранству, може условно
да се упише на студијски програм у случају када поступак за признавање стране школске, односно
високошколске исправе није завршен пре рока за подношење пријаве за упис, уз приложени доказ да
је поступак у току. У случају да захтев за признавање буде одбијен или ако признавање иностране
јавне исправе не даје право на упис студијског програма на који се лице пријавило, сматраће се да
условни упис није ни извршен.
Студент може бити финансиран из буџета само једанпут на истом степену студија.

45

У случају да се не попуне сва места за упис по Конкурсу, приступиће се реализацији уписа у другом
конкурсном року. Број слободних места по студијским програмима биће накнадно објављен.
Сви други услови конкурисања студената за упис, уписа студената, уписа страних студената,
конкурсни рокови, процедуре формирања ранг листа и поступак по приговорима су усклађени са
Општим и осталим одредбама Заједничког конкурса.
Више информација о упису на мастер академске/струковне студије можете пронаћи на веб сајту
факултета: http://www.ftn.uns.ac.rs
СПЕЦИЈАЛИСТИЧКЕ АКАДЕМСКЕ СТУДИЈE
1. Број слободних места за упис студената
На Факултет техничких наука у школској 2022/23. години на I годину специјалистичких академских
студија може се уписати укупно 64 самофинансирајућа студента.
На поједине студијске програме може се уписати следећи број студената:
Школарина
Студијски програм
Инжењерски менаџмент
Укупно

Буџет

Самофин.

Укупно

0
0

64
64

64
64

Домаћи
(дин)
150.000,00

Странци
(евра)
2.000,00

2. Услови конкурисања
За упис на специјалистичке академске студије могу конкурисати:
1. Лица која су завршила мастер академске студије Факултета техничких наука или неког од
сродних факултета које заједно са основним академским студијама трају најмање 5 година и
које у збиру вреде најмање 300 ЕСПБ.
2. Лица која имају завршене одговарајуће студије у трајању од најмање четири године по
прописима који су важили до доношења Закона о високом образовању, ако комисија за
вредновање утврди да претходно завршене студије вреде најмање 300 ЕСПБ.
3. Поступак пријављивања и вредновања студијског програма претходно завршених
студија
Пријава на конкурс се врши електронски, путем сервиса за пријем кандидата:
http://prijemni.ftn.uns.ac.rs. Кандидат има право да се пријави на један студијски програм. Након што
кандидат поднесе пријаву, студентска служба врши проверу унетих података, додељује кандидату
јединствени конкурсни број и обавештава кандидата о успешности његове пријаве. Конкурсни број је
идентификациони број сваког кандидата под којим ће се водити све време конкурса и уписа.
Приликом конкурса за упис на специјалистичке академске студије формира се комисија која врши
вредновање студијских програма претходно завршених нивоа студија. Вредновању подлежу сви
кандидати који претходне студије нису завршили на ФТН-у као и кандидати који су претходне студије
завршили на ФТН-у али који приликом конкурса мењају студијски програм.
На основу вредновања студијских програма Комисија за вредновање, одређује да ли је студијски
програм одговарајући тј. да ли кандидат може да конкурише за упис на специјалистичке академске
студије.
У случају негативног исхода вредновања претходно завршених студија уплаћени износ на име
трошкова вредновања се не враћа подносиоцу захтева.
4. Полагање пријемног испита
Након утврђивања коначног броја кандидата којима је потврђено да су претходно завршене студије
одговарајуће за упис на специјалистичке академске студије, руководилац студијског програма, у
сагласности са продеканом за наставу, доноси одлуку о потреби полагања пријемног испита.
5. Конкурсни рокови
Подношење докумената за вредновање и пријављивање кандидата на конкурс (односи се на
кандидате којима је потребно вршити вредновање претходно завршених студија):
електронска пријава: од 19. 09. 2022. год. до 23. 09. 2022. год., у 13:00 часова
пријава на шалтерима студентске службе: од 19. 09. 2022. год. до 23. 09. 2022. год., од 10:00 - 13:00
часова.
Пријављивање на конкурс кандидата који су завршили одговарајући студијски програм ФТН-а
(односи се на кандидате којима није потребно вршити вредновање претходно завршених студија):
електронска пријава: од 19. 09. 2022. год. до 03. 10. 2022. год., у 13:00 часова
пријава на шалтерима студентске службе: 30. 09. 2022. год. и 03. 10. 2022. год., од 10:00 - 13:00
часова.
Полагање пријемног испита (ако се организује):
04. 10. 2022. год. од 09:00 - 13.00 часова.
Објављивање резултата вредновања и прелиминарне ранг листе:
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04. 10. 2022. год. до 20:00 часова.
Објављивање коначних ранг листи:
06. 10. 2022. год. до 20:00 часова.
Упис примљених кандидата:
07. 10. 2022. год.
Резултати вредновања, прелиминарне и коначне ранг листе ће бити објављене на web-сервису за
пријем кандидата: http://prijemni.ftn.uns.ac.rs
Моле се кандидати да 06. 10. 2022. после 20:00 часова провере тачан термин доласка на упис на
web-сервису за пријем кандидата: http://prijemni.ftn.uns.ac.rs
По завршетку уписа кандидати који нису уписани треба да подигну своја документа до 21. 10. 2022.
год. После тог рока документа неће бити сачувана.
6. Критеријуми за утврђивање редоследа кандидата на ранг листи
Рангирање студената се врши у складу са Правилником о упису студената на студијске програме.
За сваки студијски програм се утврђује јединствена ранг листа свих кандидата са укупним бројем поена
стечених по свим критеријумима.
Право уписа на специјалистичке академске студије стиче кандидат који је на ранг листи рангиран у
оквиру броја студената предвиђених за упис на студијски програм.
Ако два или више кандидата имају исти број бодова, предност има кандидат са већом просечном
оценом током студија.
7. Документација која се подноси приликом пријављивања кандидата
7.1.
Документа за пријављивање на конкурс:

Скениране дипломе или скенирана уверења о дипломирању свих претходно завршених
студија,

Скенирани додаци дипломи или скенирана уверења о положеним испитима свих претходно
завршених студија,

Стручна биографија,

За кандидате држављане Републике Србије - очитана лична карта (са чипом) или
скенирана лична карта (без чипа); За кандидате који нису држављани Републике Србије скениран извод из матичне књиге рођених и/или скенирана прва страна пасоша,

Скениран доказ о уплати трошкова пријаве на конкурс,

Скениран доказ о уплати трошкова вредновања студијског програма,

Скенирани наставни планови и програми свих претходно завршених студија (односи се на
кандидате који нису завршили ФТН).
7.2.
Документа за упис:

Оверене фотокопије диплома или оригинал уверења о дипломирању свих претходно
завршених студија (уколико је кандидат завршио студије на ФТН-у није потребно оверавати
фотокопије диплома),

Оверене фотокопије додатака дипломи или оригинал уверења о положеним испитима свих
претходно завршених студија (уколико је кандидат завршио студије на ФТН-у није потребно
оверавати фотокопије додатака дипломи),

За кандидате држављане Републике Србије - очитана лична карта (са чипом) или
фотокопија личне карте (без чипа); За кандидате који нису држављани Републике Србије извод из матичне књиге рођених (оригинал) и/или фотокопија прве стране пасоша,

Доказ о уплати трошкова пријаве на конкурс (оригинал уплатница),

Доказ о уплати трошкова вредновања студијског програма (оригинал уплатница),

Оверени наставни планови и програми свих претходно завршених студија (односи се на
кандидате који нису завршили ФТН),

Комплет за упис (садржи: фасциклу за упис и индекс, а добија се на Факултету на дан уписа
уз приказ уплатнице о трошковима уписа),

Две фотографије формата 4.5 х 3.5 cm,

Доказ о уплати трошкова уписа (оригинал уплатница),

Доказ о уплати трошкова самофинансирања (оригинал уплатница),

Доказ о уплати трошкова организовања наставе за слушање разлике - диференцијални
предмети (односи се на студенте којима је приликом вредновања претходно завршених
студија одређена разлика полагања предмета).
8. Новчане накнаде
Жиро рачун Факултета техничких наука
Позив на број за трошкове пријаве на конкурс
и организовања пријемног испита
Позив на број за трошкове вредновања
Позив на број за трошкове уписа, школарине
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840-1710666-12
97 0606111257
97 03-06111355
биће објављен на web-сервису за пријем

и диференцијалних предмета
кандидата: http://prijemni.ftn.uns.ac.rs

Трошкови пријаве на конкурс и организовања пријемног испита за кандидате држављане
Републике Србије (ако се уплата врши на територији Републике Србије): 6.000,00 дин.,

Трошкови пријаве на конкурс и организовања пријемног испита за кандидате држављане
Републике Србије (ако се уплата врши у иностранству): 50,00 евра

Трошкови пријаве на конкурс и организовања пријемног испита за кандидате стране
држављане (настава на српском језику): 200,00 евра,

Трошкови вредновања студијског програма за студенте који долазе са других факултета
(ако се уплата врши на територији Републике Србије): 10.000,00 дин.,

Трошкови вредновања студијског програма за студенте који долазе са других факултета
(ако се уплата врши у иностранству): 100,00 евра,

Трошкови уписа за кандидате држављане Републике Србије: 6.900,00 дин.,

Трошкови уписа за кандидате стране држављане (настава на српском језику): 200,00 евра,

Трошкови поступка пријаве и одбране специјалистичког рада за кандидате држављане
Републике Србије: 75.000,00 дин,

Трошкови поступка пријаве и одбране специјалистичког рада за кандидате стране
држављане (настава на српском језику): 1800,00 евра,

Трошкови организовања наставе за слушање разлике - диференцијални предмети, по
ЕСПБ боду: износ школарине/60.
Кандидат може уплатити школарину у целости или на две рате. Прва рата се уплаћује приликом
уписа године и износи 50% од укупне цене школарине.
Кандидат може уплатити трошкове организовања наставе за слушање разлике - диференцијални
предмети у целости или у највише две рате. Прва рата се уплаћује приликом уписа године и износи
50% од укупних трошкова слушања разлике предмета.
9. Начин и рокови за подношење жалбе на утврђени редослед
Учесник конкурса може поднети приговор искључиво путем web-сервиса за пријем кандидата
http://prijemni.ftn.uns.ac.rs.
Приговор на резултате вредновања, број остварених бодова на пријемном испиту, регуларност
поступка утврђеног конкурсом или регуларност пријемног испита подноси се након изласка
прелиминарне ранг листе, најкасније 06. 10. 2022. године до 12:00 часова.
Подношење приговора и њихово решавање врши се у стриктно одређеним временским терминима.
Скреће се пажња кандидатима да се строго придржавају наведених рокова, јер се неблаговремено
поднети приговори неће уважавати.
По пријему приговора исти се прослеђује на разматрање одговарајућој Комисији која утврђује
предлог решења по приговору које доноси декан. Одлуку декана кандидати могу видети на webсервису за пријем кандидата.
10. Упис страних држављана
На специјалистичке академске студије могу се уписати под истим условима и страни држављани.
Кандидати - страни држављани, приликом пријављивања на конкурс, подносе нострификоване
дипломе о завршеном претходном образовању.
Страни држављанин плаћа школарину у току целог школовања, осим ако међународним споразумом
или билатералним споразумом универзитета није другачије одређено.
Страни држављанин може да се упише на студијски програм ако пружи доказ о познавању српског
језика у складу са Статутом Универзитета и Статутом Факултета.
Страни држављанин који је завршио претходно образовање у иностранству, може условно да се
упише на студијски програм у случају када поступак за признавање стране школске односно
високошколске исправе није завршен пре рока за подношење пријаве за упис, уз приложени доказ да
је поступак у току. У случају да захтев за признавање буде одбијен или ако признавање иностране
јавне исправе не даје право на упис студијског програма на који се лице пријавило, сматраће се да
условни упис није ни извршен.
11. Напомене
Факултет техничких наука у Новом Саду, студентима који плаћају школарину школске 2022/23.
обезбеђује исте услове и права студирања као и студентима чије се школовање финансира из
буџета Републике Србије.
Држављанин Републике Србије који је завршио претходно образовање у иностранству, може условно
да се упише на студијски програм у случају када поступак за признавање стране школске, односно
високошколске исправе није завршен пре рока за подношење пријаве за упис, уз приложени доказ да
је поступак у току. У случају да захтев за признавање буде одбијен или ако признавање иностране
јавне исправе не даје право на упис студијског програма на који се лице пријавило, сматраће се да
условни упис није ни извршен.
Сви други услови конкурисања студената за упис, уписа студената, уписа страних студената,
конкурсни рокови, процедуре формирања ранг листа и поступак по приговорима су усклађени са
Општим и осталим одредбама Заједничког конкурса.
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Више информација о упису на специјалистичке академске студије можете пронаћи на веб сајту
факултета: http://www.ftn.uns.ac.rs
ДОКТОРСКE АКАДЕМСКЕ СТУДИЈE
1. Број слободних места за упис студената
На Факултет техничких наука у школској 2022/23. години на прву годину докторских академских
студија може се уписати укупно 337 студената и то:
 67 студената чије се образовање финансира из буџета,
 270 самофинансирајућих студената.
На поједине студијске програме може се уписати следећи број студената:
Школарина
Студијски програм

Буџет

Самофин.

Укупно

Домаћи
(дин)

Странци
(евра)

Машинство

5

25

30

200.000,00

4.000,00

Енергетика, електроника и телекомуникације

9

41

50

200.000,00

4.000,00

Рачунарство и аутоматика
Грађевинарство
Архитектура
Сценски дизајн
Саобраћај
Индустријско инжењерство / инжењерски
менаџмент
Графичко инжењерство и дизајн
Инжењерство заштите животне средине
Инжењерство заштите на раду
Мехатроника
Математика у техници

14
3
4
2
3

36
12
11
8
12

50
15
15
10
15

200.000,00
200.000,00
200.000,00
200.000,00
200.000,00

4.000,00
4.000,00
4.000,00
4.000,00
4.000,00

7

18

25

200.000,00

4.000,00

3
2
1
3
3

7
13
9
12
17

10
15
10
15
20

200.000,00
200.000,00
200.000,00
200.000,00
200.000,00

4.000,00
4.000,00
4.000,00
4.000,00
4.000,00

10
10

200.000,00
200.000,00

4.000,00
4.000,00

12

200.000,00

4.000,00

10
15
337

200.000,00
200.000,00

4.000,00
4.000,00

Геодезија и геоинформатика
2
8
Анимација у инжењерству
1
9
Управљање ризиком од катастрофалних
1
11
догађаја и пожара
Биомедицинско инжењерство
1
9
Инжењерство информационих система
3
12
Укупно
67
270
НАПОМЕНЕ:

За наставу на енглеском језику школарина се повећава за 50%.

2. Услови конкурисања
За упис на докторске академске студије могу конкурисати:
3. Лица која су завршила мастер академске студије Факултета техничких наука или неког од
сродних факултета (у зависности од области за коју конкуришу) које заједно са основним
академским студијама трају најмање 5 година и које у збиру вреде најмање 300 ЕСПБ, и која
имају:

просечну оцену најмање 8,00 на основним академским студијама и

просечну оцену најмање 8,00 на мастер академским студијама.
4. Лица која имају завршене одговарајуће студије у трајању од најмање четири године по
прописима који су важили до доношења Закона о високом образовању, ако Комисија за
вредновање утврди да претходно завршене студије вреде најмање 300 ЕСПБ, и са укупном
просечном оценом најмање 8,00.
3. Поступак пријављивања и вредновања студијског програма претходно завршених
студија
Пријава на конкурс се врши електронски, путем сервиса за пријем кандидата:
http://prijemni.ftn.uns.ac.rs. Кандидат има право да се пријави на један студијски програм. Након што
кандидат поднесе пријаву, студентска служба врши проверу унетих података, додељује кандидату
јединствени конкурсни број и обавештава кандидата о успешности његове пријаве. Конкурсни број је
идентификациони број сваког кандидата под којим ће се водити све време конкурса и уписа.
Забрањено је подношење више пријава. Скреће се пажња кандидатима да пажљиво попуне пријаву,
прате термине који су важни током конкурса и уписа, јер се накнадне измене и кашњења неће
уважавати.
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Приликом конкурса за упис на докторске академске студије формира се комисија која врши
вредновање студијских програма претходно завршених студија. Вредновању подлежу сви кандидати
који претходне студије нису завршили на ФТН-у као и кандидати који су претходне студије завршили
на ФТН-у али који приликом конкурса мењају студијски програм.
На основу вредновања студијских програма комисија одређује да ли је студијски програм
одговарајући тј. да ли кандидат може да конкурише за упис на докторске академске студије.
У случају негативног исхода вредновања претходно завршених студија уплаћени износ на име
трошкова вредновања се не враћа подносиоцу захтева.
4. Полагање пријемног испита
Кандидати који конкуришу на студијски програм Сценски дизајн су обавезни да полажу пријемни
испит, који се састоји од анализе портфолија уметничких и стручних радова кандидата као и
разговора са Комисијом.
Услове, начин и поступак одржавања пријемног испита одређује Комисија за вредновање датог
студијског програма.
Пријемни испити ће се полагати у просторијама Факултета, према распореду који ће бити објављен
на web-сервису за пријем кандидата: http://prijemni.ftn.uns.ac.rs
Кандидат који не положи пријемни испит не може се уписати.
Услови уписа и начин полагања пријемног испита дефинисани су Правилником о упису, студирању
на докторским академским студијама и стицању звања доктора наука, односно, доктора уметности
http://www.ftn.uns.ac.rs/1886781130/pravilnici
5. Конкурсни рокови
Подношење докумената за вредновање и пријављивање кандидата на конкурс (односи се на
кандидате којима је потребно вршити вредновање претходно завршених студија):
електронска пријава: од 19. 09. 2022. год. до 23. 09. 2022. год., у 13:00 часова
пријава на шалтерима студентске службе: од 19. 09. 2022. год. до 23. 09. 2022. год., од 11:00 - 13:00
часова.
Пријављивање на конкурс кандидата који су завршили одговарајући студијски програм ФТН-а
(односи се на кандидате којима није потребно вршити вредновање претходно завршених студија):
електронска пријава: од 19. 09. 2022. год. до 03. 10. 2022. год., у 13:00 часова
пријава на шалтерима студентске службе: 29. 09. 2022., 30. 09. 2022. и 03. 10. 2022. год., од 11:00 13:00 часова.
Полагање пријемних испита:
04. 10. 2022. год. од 17:00 часова.
Објављивање резултата вредновања и прелиминарних ранг листи:
10. 10. 2022. год. до 20:00 часова.
Објављивање коначних ранг листи:
12. 10. 2022. год. до 20:00 часова.
Упис примљених кандидата:
13. 10. 2022. и 14.10.2022. год.
Упис примљених кандидата ће се вршити на основу прозивке.
Резултати вредновања, прелиминарне и коначне ранг листе ће бити објављене на web-сервису за
пријем кандидата: http://prijemni.ftn.uns.ac.rs
Моле се кандидати да 12. 10. 2022. после 20:00 часова провере тачан термин одржавања прозивке
на web-сервису за пријем кандидата: http://prijemni.ftn.uns.ac.rs
Кандидати који се не појаве на прозивци сматраће се да су одустали од уписа.
По завршетку уписа кандидати који нису уписани треба да подигну своја документа до 21. 10. 2022.
год. После тог рока документа неће бити сачувана.
6. Критеријуми за утврђивање редоследа кандидата на ранг листи
Рангирање се врши у складу са Правилником о упису, студирању на докторским академским
студијама и стицању звања доктора наука, односно, доктора уметности.
За сваки студијски програм се утврђује јединствена ранг листа свих кандидата са укупним бројем
поена стечених по свим критеријумима.
Право уписа на докторске академске студије стиче кандидат који је на ранг листи рангиран у оквиру
броја студената предвиђених за упис на студијски програм и коме је додељен саветник. Статус
студента (буџет или самофинансирање) одређује се на основу броја расположивих места према
конкурсу.
Ако два или више кандидата имају исти број бодова, предност има кандидат са већом просечном
оценом током студија.
По окончању приjeма пријаве на конкурс Руководилац студијског програма, на основу достављене
документације или интервјуа са кандидатима, утврђује за сваког кандидата да ли међу
расположивим саветницима и менторима, постоји саветник односно ментор који се бави научном,
односно уметничком облашћу за коју је кандидат заинтересован. Кандидати за које не постоји
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саветник односно ментор који се бави облашћу за коју су кандидати заинтересовани не могу се
уписати на докторске академске студије.
Договор о сарадњи студента докторских академских студија и саветника се потврђује обостраном
овером одговарајућег формулара, након извршеног уписа, уз сагласност Руководиоца студијског
програма.
7. Документација која се подноси приликом пријављивања кандидата
7.1.
Документа за пријављивање на конкурс:

Скениране дипломе или скенирана уверења о дипломирању свих претходно завршених
студија,

Скенирани додаци дипломи или скенирана уверења о положеним испитима свих претходно
завршених студија,

Стручна биографија,

За кандидате држављане Републике Србије - очитана лична карта (са чипом) или
скенирана лична карта (без чипа); За кандидате који нису држављани Републике Србије скениран извод из матичне књиге рођених и/или скенирана прва страна пасоша,

Скениран доказ о уплати трошкова пријаве на конкурс,

Скениран доказ о уплати трошкова вредновања студијског програма,

Скенирани наставни планови и програми свих претходно завршених студија (односи се на
кандидате који нису завршили ФТН),

CV и портфолио уметничких радова (односи се на кандидате који конкуришу на студијски
програм Сценски дизајн).
7.2.
Документа за упис:

Оверене фотокопије диплома или оригинал уверења о дипломирању свих претходно
завршених студија (уколико је кандидат завршио студије на ФТН-у није потребно оверавати
фотокопије диплома),

Оверене фотокопије додатака дипломи или оригинал уверења о положеним испитима свих
претходно завршених студија (уколико је кандидат завршио студије на ФТН-у није потребно
оверавати фотокопије додатака дипломи),

За кандидате држављане Републике Србије - очитана лична карта (са чипом) или
фотокопија личне карте (без чипа); За кандидате који нису држављани Републике Србије извод из матичне књиге рођених (оригинал) и/или фотокопија прве стране пасоша,

Доказ о уплати трошкова пријаве на конкурс (оригинал уплатница),

Доказ о уплати трошкова вредновања студијског програма (оригинал уплатница),

Оверени наставни планови и програми свих претходно завршених студија (односи се на
кандидате који нису завршили ФТН),

Комплет за упис (садржи: фасциклу за упис и индекс, а добија се на Факултету на дан уписа
уз приказ уплатнице о трошковима уписа),

Две фотографије формата 4.5 х 3.5 cm

Потврда о запослењу на ФТН-у (односи се на кандидате који су запослени на ФТН-у),

Доказ о уплати трошкова уписа (оригинал уплатница),

Доказ о уплати трошкова самофинансирања (оригинал уплатница),

Доказ о уплати трошкова организовања наставе за слушање разлике - диференцијални
предмети (односи се на студенте којима је приликом вредновања претходно завршених
студија одређена разлика полагања предмета).
8. Новчане накнаде
Жиро рачун Факултета техничких наука
840-1710666-12
Позив на број за трошкове пријаве на конкурс и
97 0606111257
организовања пријемног испита
Позив на број за трошкове вредновања
97 03-06111355
Позив на број за трошкове уписа, школарине и
биће објављен на web-сервису за пријем
диференцијалних предмета
кандидата: http://prijemni.ftn.uns.ac.rs

Трошкови пријаве на конкурс и организовања пријемног испита за кандидате држављане
Републике Србије (ако се уплата врши на територији Републике Србије): 6.000,00 дин.,

Трошкови пријаве на конкурс и организовања пријемног испита за кандидате држављане
Републике Србије (ако се уплата врши у иностранству): 50,00 евра,

Трошкови пријаве на конкурс и организовања пријемног испита за кандидате стране
држављане (настава на српском језику): 200,00 евра,

Трошкови пријаве на конкурс и организовања пријемног испита за кандидате стране
држављане (настава на енглеском језику): 300,00 евра,

Трошкови вредновања студијског програма за студенте који долазе са других факултета
(ако се уплата врши на територији Републике Србије): 10.000,00 дин.,

Трошкови вредновања студијског програма за студенте који долазе са других факултета
(ако се уплата врши у иностранству): 100,00 евра,
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Трошкови уписа за кандидате држављане Републике Србије: 6.900,00 дин.,
Трошкови уписа за кандидате стране држављане (настава на српском језику): 200,00 евра,
Трошкови уписа за кандидате стране држављане (настава на енглеском језику): 300,00
евра,

Трошкови организовања наставе за слушање разлике - диференцијални предмети, по
ЕСПБ боду: износ школарине/60.
Кандидат може уплатити школарину у целости или на три рате. Прва рата се уплаћује приликом
уписа године и износи 50% од укупне цене школарине.
Кандидат може уплатити трошкове организовања наставе за слушање разлике - диференцијални
предмети у целости или у највише две рате. Прва рата се уплаћује приликом уписа године и износи
50% од укупних трошкова слушања разлике предмета.
9. Начин и рокови за подношење жалбе на утврђени редослед
Учесник конкурса може поднети приговор путем web-сервиса за пријем кандидата
http://prijemni.ftn.uns.ac.rs или на e-mail: studsluzba@uns.ac.rs
Приговор на резултате вредновања, број остварених бодова на пријемном испиту, регуларност
поступка утврђеног конкурсом или регуларност пријемног испита подноси се након изласка
прелиминарнe ранг листe, најкасније 12. 10. 2022. године до 12:00 часова.
Подношење приговора и њихово решавање врши се у стриктно одређеним временским терминима.
Скреће се пажња кандидатима да се строго придржавају наведених рокова, јер се неблаговремено
поднети приговори неће уважавати.
По пријему приговора исти се прослеђује на разматрање одговарајућој Комисији која утврђује
предлог решења по приговору које доноси декан. Одлуку декана кандидати могу видети на webсервису за пријем кандидата.
10. Упис страних држављана
На докторске академске студије могу се уписати под истим условима и страни држављани.
Кандидати - страни држављани, приликом пријављивања на конкурс, подносе нострификоване
дипломе о завршеном претходном образовању.
Страни држављанин плаћа школарину у току целог школовања, осим ако међународним споразумом
или билатералним споразумом универзитета није другачије одређено.
Страни држављанин може да се упише на студијски програм ако пружи доказ о познавању српског
језика у складу са Статутом Универзитета и Статутом Факултета односно о познавању језика на
којем се изводи настава.
Страни држављанин који је завршио претходно образовање у иностранству, може условно да се
упише на студијски програм у случају када поступак за признавање стране школске односно
високошколске исправе није завршен пре рока за подношење пријаве за упис, уз приложени доказ да
је поступак у току. У случају да захтев за признавање буде одбијен или ако признавање иностране
јавне исправе не даје право на упис студијског програма на који се лице пријавило, сматраће се да
условни упис није ни извршен.
11. Напомене
Факултет техничких наука у Новом Саду, студентима који плаћају школарину школске 2022/23.
обезбеђује исте услове и права студирања као и студентима чије се школовање финансира из
буџета Републике Србије.
Држављанин Републике Србије који је завршио претходно образовање у иностранству, може условно
да се упише на студијски програм у случају када поступак за признавање стране школске, односно
високошколске исправе није завршен пре рока за подношење пријаве за упис, уз приложени доказ да
је поступак у току. У случају да захтев за признавање буде одбијен или ако признавање иностране
јавне исправе не даје право на упис студијског програма на који се лице пријавило, сматраће се да
условни упис није ни извршен.
Студент може бити финансиран из буџета само једанпут на истом степену студија.
У случају да се не попуне сва места за упис по Конкурсу, приступиће се реализацији уписа у другом
конкурсном року. Број слободних места по студијским програмима биће накнадно објављен.
Сви други услови конкурисања студената за упис, уписа студената, уписа страних студената,
конкурсни рокови, процедуре формирања ранг листа и поступак по приговорима су усклађени са
Општим и осталим одредбама Заједничког конкурса.
Више информација о упису на докторске академске студије можете пронаћи на веб сајту факултета:
http://www.ftn.uns.ac.rs
ПРИРОДНО-МАТЕМАТИЧКИ ФАКУЛТЕТ
Адреса: 21000 Нови Сад, Трг Доситеја Обрадовића 3
Студентска служба, телефон: 021-485-2711; 485-2712
Жиро рачун: 840-1711666-19
E-mail: dekan@pmf.uns.ac.rs
Интернет адреса: http://www.pmf.uns.ac.rs
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МАСТЕР АКАДЕМСКЕ СТУДИЈЕ
На факултет се може уписати укупно 670 студената, и то:
- 450 студената чије се образовање финансира из буџета и
- 220 самофинансирајућих студената
На поједине студијске програме може се уписати следећи број студената:

Студијски програм

Мастер академске студије
Мастер биолог (1 год., 60 ЕСПБ)
модули:
Ботаника
Микробиологија
Зоологија
Молекуларна биологија
Физиологија животиња
Мастер академске студије
Мастер еколог (1 год., 60 ЕСПБ)
модули:
Хидробиологија
Заштита природе и одрживи развој
Примењена ботаника
Еколошка процена ризика
Заједнички студијски програм ПМФ-а и
Медицинског факултета:
Мастер академске студије Репродуктивна биологија (1,5 год.,
90 ЕСПБ)

Мастер академске студије
Физика (1 год., 60 ЕСПБ)
модули:
Истраживачки
Aстрофизика
Медицинска физика
Примењена физика-нанонауке
Мастер академске студије
Географија (1 год., 60 ЕСПБ)
модули: Геоинформатика
Геоекологија
Мастер академске студије Професор географије
(1 год., 60 ЕСПБ)
Мастер академске студије-Туризам
(1 год., 60 ЕСПБ)
модули:
Туризам
Хотелијерство
Гастрономија
Ловни туризам
Мастер академске студије
Управљање културним туризмом и
културним наслеђем
(1 год., 60 ЕСПБ)
Мастер академске студије Хемијa
(1 год., 60 ЕСПБ)

Буџет

Самофин.

Укупно

Школарина за
држављане
Србије (дин.)
за једну
школску годину

40

40

80

90.750,00

3.500,00

20

40

60

90.750,00

3.500,00

0

15 (10 на
српском и
5 на
енглеском
језику)

15

118000 дин
(студијски
програм на
српском језику);
3500ЕУР
(студијски
програм на
енглеском
језику)

3.500,00

30

5

35

54.450,00

2.500,00

10

10

20

54.450,00

2.000,00

25

5

30

54.450,00

2.000,00

57

43

100

107.690,00

2.000,00

20

10

30

107.690,00

2.000,00

70

5

75

107.690,00

3.500,00
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Школарина
за странце
(евра) за
једну школску
годину

Мастер академске студије Биохемијa
(1 год., 60 ЕСПБ)

20

5

25

107.690,00

3.500,00

Мастер академске студије Заштита
животне средине (1 год., 60 ЕСПБ)

20

5

25

107.690,00

3.500,00

Мастер академске студије
Математика
23
2
25
54.450,00
1.000,00
(2 год., 120 ЕСПБ)
Мастер академске студије
Примењена математика (2 год., 120
20
5
25
77.440,00
1.000,00
ЕСПБ)
Мастер академске студије
Примењена математика: наука о
подацима/ Applied Mathematics Data
Science
20
5
25
118.000,00
1.000,00
Модули:
Аналитика на подацима
Рачунарство високих перформанси
Мастер академске студије Информационе технологије (1 год.,
40
10
50
77.440,00
1.000,00
60 ЕСПБ)
Мастер академске студије
15
10
25
77.440,00
1.000,00
Рачунарске науке (2 год., 120 ЕСПБ)
Вештачка интелигенција (2 год., 120
20
5
25
118.000,00
1.000,00
ЕСПБ)
Укупно
450
220
670
Лица са инвалидитетом, односно студенти припадници ромске националности, 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
2022/2023. години уписују се применом афирмативних мера за упис на студије лица са
инвалидитетом, односно припадникa ромске националне мањине.
2. Услови конкурисања:
За упис на Мастер академске студије могу конкурисати лица:
- која су стекла VII-1 степен стручне спреме, након извршене еквиваленције положених
испита и остварених минимум 180 (за студијске програме математичког и информатичког профила),
односно 240 ЕСПБ (сви остали студијски програми);
-која су завршила основне академске студије (по Закону о високом образовању) у трајању од
3 или 4 године, након извршене еквиваленције положених испита и остварених минимум 180 ЕСПБ
(за студијске програме математичког и информатичког профила), односно 240 ЕСПБ (сви остали
студијски програми).
Услови уписа на мастер академске студије наведени су у Правилнику о упис студената на студијске
програме Природно-математичког факултета (http://www.pmf.uns.ac.rs).
3. Полагање пријемног испита:
Упис на мастер академске студије се разликује на свих пет департмана. Рангирање кандидата и
улазни модули су наведени у Правилнику о упису на студијске програме Природно-математичког
факултета у Новом Саду (http://www.pmf.uns.ac.rs).
4. Конкурсни рокови:
Први конкурсни рок:
Пријава кандидата: од 12. до 23. септембра 2022. године;
Прелиминарна ранг листа: до 30. септембра 2022. године;
Објављивање коначне ранг листе: до 04. октобра 2022. године;
Упис буџетских студената: од 05. до 10. октобра 2022. године (према распореду који ће бити
објављен на сајту Факултета)
Упис самофинансирајућих студената: 11. и 12. октобра 2022. године.
Други конкурсни рок:
Пријава кандидата: 17. и 18. октобра 2022. године;
Прелиминарна ранг листа: до 21. октобра 2022.
Објављивање коначне ранг листе: до 25. октобра 2022. године;
Упис студената: 26. и 27. oктобра (буџет), 28. октобра 2022. године (самофинансирање).
Напомена: Други конкурсни рок ће се организовати за упис кандидата на студијске програме на
којима остане слободних места.

54

5. Документација која се подноси приликом пријављивања кандидата:
Кандидати приликом пријаве на конкурс, уз пријавни лист који добијају на шалтеру студентске
службе, подносе на увид оригинална документа, а уз попуњен пријавни лист подносе фотокопије
следећих документа:
- диплома или уверење о стеченој дипломи;
- уверење о положеним испитима; кандидати који диплому нису стекли на ПМФ -у у Новом
Саду подносе наставне планове и програме завршених студија претходног нивоа;
- личну карту (која се подноси на увид) и копију личне карте (у случају чиповане личне карте
потребно је доставити очитану личну карту);
- доказ о уплати накнаде трошкова конкурса.
Кандидати који остваре право на упис подносе:
1. оригинална документа из тачке 1. и 2. овог члана (поднето уз пријаву);
2. две фотографије формата 4,5 x 3,5 цм;
3. доказ о уплати накнаде на име трошкова уписа и премије за колективно осигурање
студената;
4. доказ о уплати накнаде за самофинансирајуће студенте,
5. Комплет за упис (ШВ образац и индекс) - комплет се добија искључиво у скриптарници
факултета (уз доказ о уплати трошкова уписа са осигурањем).
Напомена: Кандидати који су у претходном школовању студирали у статусу буџетских студената
немају право поновног уписа на исти ниво студија у овом статусу.
6. Новчане накнаде:
- за пријаву на конкурс: 1650,00 динара;
- за материјалне трошкове уписа са осигурањем: 7000,00 динара.
7. Критеријуми за утврђивање редоследа кандидата на ранг листи:
Редослед кандидата на коначној ранг листи утврђује се на основу:
- дужине трајања претходно завршених (четворогодишњих или трогодишњих) студија;
- просечне оцене постигнуте на претходним студијама;
- броја ЕСПБ остварених еквиваленцијом испита претходних студија.
- посебних услова дефинисаних Правилником о упису студената на студијске програме
Природно-математичког факултета
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 Факултету.
Приговор се подноси Комисији, на чији предлог Декан доноси решење о приговору у року од 24 сата
од момента пријема приговора.
Сматра се да је ранг листа кандидата коначна ако на исту није стављен приговор.
9. Упис страних држављана:
Странац се уписује на Мастер академске студије под истим условима као и држављанин Републике
Србије, на основу нострификованих докумената.
Посебан услов за упис странаца на Мастер академске студије је знање српског језика. Страни
држављани су дужни да доставе потврду о знању српског језика.
-додатна документација која се подноси приликом пријављивања кандидата
Кандидат – страни држављанин, приликом пријављивања на Конкурс, подноси нострификоване
дипломе (или потврде о предатим дипломама за нострификацију) о завршеној средњој школи и
академском степену који је еквивалентан завршеним основним академским студијама.
Пре уписа кандидат – страни држављанин, је дужан да Факултету поднесе:
- Решење о нострификацији дипломе;
- Потврду да је здравствено осигуран за школску годину коју уписује;
- Потврду да влада српским језиком.
10. Напомена:
За рад у лабораторији обавезна је заштитна одећа.
Теренски рад и стручна пракса су обавезни за све студенте и саставни су део наставе.Трошкове
теренског рада и стручне праксе сносе студенти без обзира на статус (буџет, самофинансирање).
Након завршетка уписа, кандидати који нису уписани, треба да подигну своја документа до 11.
новембра 2022. године. Након тог рока, документација неће бити чувана.
- контакт телефони за добијање информација
Студентска служба ПМФ-а: 021 485 2711;
Продекан за наставу: 021 485 2717
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ДОКТОРСКE АКАДЕМСКЕ СТУДИЈE
На факултет се може уписати укупно 125 студената и то:
- 47 студент чије се образовање финансира из буџета и
- 78 самофинансирајућих студената
На поједине студијске програме може се уписати следећи број студената:

Студијски програм

Буџет

Самофин.

Укупно

Доктор наука - биолошке науке
Доктор наука - еколошке науке
Доктор наука - молекуларна биологија
Докторске академске студије Физика
Доктор наука - географске науке
Доктор наука - туризам
Докторске академске студије Хемијa
Докторске академске студије Биохемијa
Докторске академске студије Заштита
животне средине
Докторске академске студије Математика
Докторске академске студије Информатика
Докторске академске студије
Методика наставе природних наука
(биологије, хемије, физике, географије),
математике и информатике
Докторске академске студије-Докторска
школа математике
Укупно

4
2
3
5
3
3
5
4

5
3
3
10
7
7
5
6

9
5
6
15
10
10
10
10

Школарина за
држављане
Србије (дин.)
за једну
школску
годину
150.000,00
150.000,00
150.000,00
150.000,00
150.000,00
150.000,00
150.000,00
150.000,00

Школарина
за странце
(евра)
за једну
школску
годину
5.000,00
3.500,00
5.000,00
3.500,00
2.500,00
2.500,00
5.000,00
5.000,00

4

1

5

150.000,00

5.000,00

3
5

5
6

8
11

150.000,00
150.000,00

2.500,00
2.500,00

3

16

19

150.000,00

3.000,00

3

4

7

150.000,00

2.500,00

47

78

125

2. Услови конкурисања:
Услови уписа на докторске академске студије наведени су у Правилнику о упис студената на
студијске програме Природно-математичког факултета (http://www.pmf.uns.ac.rs).
3. Конкурсни рокови:
Први конкурсни рок:
Пријава кандидата: од 12. до 23. септембра 2022. године;
Прелиминарна ранг листа: до 30. септембра 2022. године;
Објављивање коначне ранг листе: до 04. октобра 2022. године;
Упис буџетских студената: од 05. до 10. октобра 2022. године (према распореду који ће бити
објављен на сајту Факултета)
Упис самофинансирајућих студената: 11. и 12. октобра 2022. године.
Други конкурсни рок:
Пријава кандидата: 17. и 18. октобра 2022. године;
Прелиминарна ранг листа: до 21. октобра 2022.
Објављивање коначне ранг листе: до 25. октобра 2022. године;
Упис студената: 26. и 27. oктобра (буџет), 28. октобра 2022. године (самофинансирање).
Други конкурсни рок ће се организовати за упис кандидата на студијске програме на којима остане
слободних места.
4. Документација која се подноси приликом пријављивања кандидата:
Кандидати приликом пријаве на конкурс, уз пријавни лист који добијају на шалтеру студентске
службе, подносе на увид оригинална документа, а уз попуњен пријавни лист подносе фотокопије
следећих документа:
- диплома или уверење о стеченој дипломи;
- уверење о положеним испитима; кандидати који диплому нису стекли на ПМФ -у у Новом
Саду подносе наставне планове и програме завршених студија претходног нивоа;
- личну карту (која се подноси на увид) и копију личне карте (у случају чиповане личне карте
потребно је доставити очитану личну карту);
- доказ о уплати накнаде трошкова конкурса.
Кандидати који остваре право на упис подносе:
1. оригинална документа из тачке 1. и 2. овог члана (поднето уз пријаву);
2. две фотографије формата 4,5 x 3,5 цм;
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3. Комплет за упис (ШВ образац и индекс) - комплет се добија искључиво у скриптарници
факултета (уз доказ о уплати трошкова уписа са осигурањем).
4. доказ о уплати накнаде трошкова уписа и осигурања;
Напомена: Кандидати који су у претходном школовању студирали у статусу буџетских студената
немају право поновног уписа на исти ниво студија у овом статусу.
5. Новчане накнаде:
- за пријаву на Конкурс: 1800,00 динара;
- за материјалне трошкове уписа са осигурањем: 7000,00 динара.
Напомена: висину материјалних трошкова истраживања у оквиру израде докторске дисертације
одређује департман на предлог ментора. Средства обезбеђује кандидат лично или се покривају из
директних материјалних трошкова уговореног пројекта на предлог руководиоца пројекта.
6. Критеријуми за утврђивање редоследа кандидата на ранг листи:
Редослед кандидата на коначној ранг листи утврђује се на основу:
- дужине трајања претходно завршених студија;
- просечне оцене постигнуте на претходним студијама;
- броја ЕСПБ остварених еквиваленцијом испита претходних студија.
- посебних услова дефинисаних Правилником о упису студената на студијске програме
Природно-математичког факултета
7. Начин и рокови за подношење жалбе на утврђени редослед:
Кандидат може поднети приговор на регуларност поступака утврђених конкурсом у року од 36 сати
од објављивања прелиминарне ранг листе на Факултету.
Приговор се подноси Комисији, на чији предлог Декан доноси решење о приговору у року од 24 сата
од момента пријема приговора.
Сматра се да је ранг листа кандидата коначна ако на исту није стављен приговор.
8. Упис страних држављана:
Странац се уписује на докторске академске студије под истим условима као и држављанин
Републике Србије, на основу нострификованих докумената.
Посебан услов за упис странаца на Докторске академске студије је знање српског језика.
- додатна документација која се подноси приликом пријављивања кандидата
Кандидат – страни држављанин, приликом пријављивања на Конкурс, подноси нострификовану
диплому о завршеном академском степену који је еквивалентан завршеним мастер
академским студијама.
Пре уписа кандидат – страни држављанин је дужан да Факултету поднесе:
- Решење о нострификацији дипломе;
- Потврду да је здравствено осигуран за школску годину коју уписује;
- Потврду да влада српским језиком.
9. Напомена:
За рад у лабораторији обавезна је заштитна одећа.
Теренски рад и стручна пракса су обавезни за све студенте и саставни су део наставе. Трошкове
теренског рада и стручне праксе сносе студенти без обзира на статус (буџет, самофинансирање).
Након завршетка уписа, кандидати који нису уписани, треба да подигну своја документа до 11.
новембра 2022. године. Након тог рока, документација неће бити чувана.
- контакт телефони за добијање информација
Студентска служба ПМФ-а: 021 485 2711;
Продекан за наставу: 021 485 2717
АКАДЕМИЈА УМЕТНОСТИ
Адреса: 21000 Нови Сад, Ђуре Јакшића 7
Телефон: 021/420-187
Факс: 021/420-187
Служба за студије и студентска питања, телефон:
021 422-177, лок. 2 и лок. 110, 021 422-176 лок. 2 и лок. 110
Жиро рачун: 840-1451666-42
E-mail: aofarts@uns.ac.rs
Интернет адреса: www.akademija.uns.ac.rs
МАСТЕР АКАДЕМСКЕ СТУДИЈЕ
1. Број слободних места за упис студената:
На Академију уметности Нови Сад се може уписати укупно 238 студента, и то:
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- 130 студената чије се образовање финансира из буџета и
- 108 самофинансирајућих студената.
На поједине департмане може се уписати следећи број студената:
Број студената
Департман
МУЗИЧКИ
ЛИКОВНИ
ДРАМСКИ
Укупно

Буџет

Самофин.

Укупно

53
39
38
130

41
42
25
108

94
81
63
238

Школарина
Школарина
Школарина
за странце
(динара)
(евра)
125.000,00
1.500,00
125.000,00
1.500,00
125.000,00
1.500,00

Од наведеног укупног броја студената у оквиру сваког департмана на поједине студијске програме,
може се уписати следећи број кандидата:
ДЕПАРТМАН МУЗИЧКЕ УМЕТНОСТИ
Број студената
Студијски програм

Буџет

Самофин.

Укупно

2
29

2
17

4
46

8
1
1
1
8
7
1
2
1
3
12
4
2

2
/
/
1
8
5
/
1
3
5
8
6
0

10
1
1
2
16
12
1
3
4
8
20
10
2

53

41

94

Композиција
Извођачке уметности
Модули:
Клавир
Харфа
Оргуље
Гитара
Гудачки инструменти
Дувачки инструменти
Удараљке
Соло певање
Музикологија
Етномузикологија
Музичка педагогија
Музика и медији
Заједнички мастер академски
студијски програм Гитара/Извођачке
уметности
Укупно

Школарина
Школарина
Школарина
за странце
(динара)
(евра)
125.000,00
1.500,00
125.000,00
1.500,00
125.000,00
125.000,00
125.000,00
125.000,00
125.000,00
125.000,00
125.000,00
125.000,00
125.000,00
125.000,00
125.000,00
125.000,00

1.500,00
1.500,00
1.500,00
1.500,00
1.500,00
1.500,00
1.500,00
1.500,00
1.500,00
1.500,00
1.500,00
1.500,00

ДЕПАРТМАН ЛИКОВНИХ УМЕТНОСТИ
Број студената
Студијски програм

Школарина
Школарина
Школарина
за странце
(динара)
(евра)
125.000,00
1.500,00

Буџет

Самофин.

Укупно

Ликовне уметности
Модули:

27

22

49

Сликарство
Вајарство
Графика
Нови ликовни медији
Фотографија
Цртање
Примењене уметности и дизајн
Конзервација и рестаурација
дела ликовне и примењене
уметности
Укупно

8
2
5
5
3
4
10

8
4
3
3
2
2
12

16
6
8
8
5
6
22

125.000,00
125.000,00
125.000,00
125.000,00
125.000,00
125.000,00
125.000,00

1.500,00
1.500,00
1.500,00
1.500,00
1.500,00
1.500,00
1.500,00

2

8

10

125.000,00

1.500,00

39

42

81

ДЕПАРТМАН ДРАМСКИХ УМЕТНОСТИ
Студијски програм

Буџет

Самофин.
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Укупно

Школарина
(динара)

Школарина
за странце
(евра)

Глума на српском језику
10
0
10
Мултимедијална режија *
3
3
6
Аудиовизуелни медији
23
12
35
Модули:
Продукција
4
1
5
Монтажа
4
1
5
Камера
4
1
5
Дизајн светла
3
2
5
Снимање и дизајн звука
4
1
5
Анимација
2
3
5
Визуелни ефекти
2
3
5
Примењено позориште
2
10
12
Укупно
38
25
63
*Упис на студијски програм се врши сваке друге школске године.

125.000,00
125.000,00
125.000,00

1.500,00
1.500,00
1.500,00

125.000,00
125.000,00
125.000,00
125.000,00
125.000,00
125.000,00
125.000,00
125.000,00

1.500,00
1.500,00
1.500,00
1.500,00
1.500,00
1.500,00
1.500,00
1.500,00

2. Услови конкурисања:
1. У прву годину мастер академских студија може се уписати лице које положи пријемни
испит.
2. Пријемни испит могу полагати лица која су завршила одговарајуће основне академске
студије утврђене студијским програмом остваривши најмање 240 ЕСП бодова, односно 180 ЕСПБ
само за студијски програм Конзервација и рестаурација дела ликовних и примењених уметности.
3. Поред услова наведених у ставу 2. овог члана, право да приступе полагању пријемног
испита из студијског програма Музичка педагогија имају кандидати који на основним академским
студијама имају положене испите из наставних предмета Методика наставе солфеђа и Методика
наставе музичке културе, односно кандидати који имају положен испит из најмање једног наведеног
методичког предмета.
4. Кандидати који конкуришу на студијски програм Музичка педагогија, а који на основним
академским студијама немају положен један од предмета наведених у ставу 3. овог члана, полажу
исти као диференцијални испит.
5. Кандидати из става 4. овог члана могу приступити пријемном испиту уколико на
диференцијалном испиту остваре више од 50% позитивних одговора. Резултати диференцијалних
испита су важећи искључиво у једном конкурсном року.
Поред услова да пријемни испит могу полагати лица која су завршила основне академске студије,
остваривиши најмање 240 ЕСПБ, за поједине студијске програме кандидат треба да испуњава и
следећи услов:
Департман ликовних уметности:
Студијски програм Ликовне уметности
Модул Цртање: завршене основне академске студије академије уметности или уметничких
факултета;
Модул Сликање: завршене основне студије, из стручно уметничке области Сликарства или неки
сродан студијски програм у оквиру кога је кандидат имао наставу из сликарских предмета;
Модул Вајање: завршене основне студије, из стручно уметничке области Вајања или неки сродан
студијски програм у оквиру кога је кандидат имао наставу из вајарских предмета
Модул Графика: завршене основне студије из стручно уметничке области Графике, или неки сродан
студијски програм у оквиру кога је кандидат имао наставу из графичких предмета;
Модул Нови ликовни медији: завршене основне студије из стручно уметничке области Нових
ликовних медија или неки сродан студијски програм у оквиру кога је кандидат имао наставу из неких
од предмета модула Нови ликовни медији;
Модул Фотографија: завршене основне студије из стручно уметничке области Фотографије, или
неки сродан студијски програм у оквиру кога је кандидат имао наставу из фотографских предмета.
Студијски програм Примењене уметности и дизајн: завршене основне академске студије из
области примењених уметности и дизајна, или архитектуре, или ликовних уметности, или неки
сродан студијски програм који је кандидат похађао
Конзервација и рестаурација дела ликовне и примењене уметности: завршeнe основне
академске студије утврђене студијским програмом, са остварених најмање 180 ЕСПБ.
Департман драмских уметности:
Студијски програми Глума на српском језику: завршене основне академске студије у
четворогодишњем трајању из уметничке области Глума;
Студијски програм Мултимедијална режија: завршене основне академске студије у
четворогодишњем трајању из уметничке области Мултимедијална режија, или сродан студијски
програм.
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Студијски програм Аудиовизуелни медији:
Модул Продукција: завршене одговарајуђе основне академске студије у четворогодишњем трајању;
Модул Монтажа у аудиовизуелним медијима: завршене основне академске студије у
четворогодишњем трајању;
Модул Камера: завршене основне академске студије у четворогодишњем трајању;
Модул Снимање и дизајн звука: завршене основне академске студије у четворогодишњем трајању;
Модул Дизајн светла: завршене основне академске студије у четворогодишњем трајању из стручно
уметничке области Дизајн светла или неки сродан студијски програм;
Модул Анимација: завршене основне академске студије у четворогодишњем трајању, из стручно
уметничке области Анимација и визуелни ефекти или неки сродан студијски програм у оквиру кога је
кандидат имао наставу из области анимације и визуелних ефеката;
Модул Визуелни ефекти: завршене основне академске студије у четворогодишњем трајању, из
стручно уметничке области Анимација и визуелни ефекти или неки сродан студијски програм у
оквиру кога је кандидат имао наставу из области анимације и визуелних ефеката.
Студијски програм Примењено
четворогодишњем трајању.

позориште:

завршене

основне

академске

студије

у

Пријемни испити се полажу у октобарском конкурсном року.
Пријемни испит представља јединствену целину.
3. Полагање пријемног испита
Програм пријемних испита прописан је Правилником Академије уметности о критеријумима и
поступку избора кандидата за упис на мастер академске студије и Информаторима о програмским
садржајима пријемних испита за упис на мастер академске студије Академије уметности.
Видети сајт www.akademija.uns.ac.rs
4. Конкурсни рок:
ПРВИ КОНКУРСНИ РОК
Департман музичке уметности
Пријава на конкурс подноси се електронски: 09.10.2022.
Полагање пријемног испита: од 11.10.-15.10.2022.
Објављивање прелиминарне ранг листе: 19.10.2022.
Објављивање коначне ранг листе: 21.10.2022.
Упис примљених кандидата: 24.10.2022.
Департман ликовних уметности
Пријава на конкурс подноси се електронски: 09.10.2022.
Полагање пријемног испита: од 11.10.-17.10.2022.
Објављивање прелиминарне ранг листе: 19.10.2022.
Објављивање коначне ранг листе: 21.10.2022.
Упис примљених кандидата: 24.10.2022.
Департман драмских уметности
Пријава на конкурс подноси се електронски: 09.10.2022.
Полагање пријемног испита: од 11.10.-17.10.2022.
Објављивање прелиминарне ранг листе: 19.10.2022.
Објављивање коначне ранг листе: 21.10.2022.
Упис примљених кандидата: 24.10.2022.
ДРУГИ КОНКУРСНИ РОК
Департман музичке уметности
Пријава на конкурс подноси се електронски: 25.10.2022.
Полагање пријемног испита: од 26.10. - 30.10.2022.
Објављивање прелиминарне ранг листе: 01.11.2022.
Објављивање коначне ранг листе: 03.11.2022.
Упис примљених кандидата: 04.11.2022.
Департман ликовних уметности
Пријава на конкурс подноси се електронски: 25.10.2022.
Полагање пријемног испита: од 26.10. - 30.10.2022.
Објављивање прелиминарне ранг листе: 01.11.2022.
Објављивање коначне ранг листе: 03.11.2022.
Упис примљених кандидата: 04.11.2022.
Департман драмских уметности
Пријава на конкурс подноси се електронски: 25.10.2022.
Полагање пријемног испита: од 26.10. - 30.10.2022.
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Објављивање прелиминарне ранг листе: 01.11.2022.
Објављивање коначне ранг листе: 03.11.2022.
Упис примљених кандидата: 04.11.2022.
5. Документација која се подноси приликом пријављивања кандидата:
Кандидати по објављеном Конкурсу за упис на мастер академске студије у школску 2022/2023.
годину, пријаве на конкурс подносе искључиво електронски на мејл адресу aunsprijemni@uns.ac.rs
тако што попуне пријавни лист и пошаљу га заједно са документацијом за пријемни испит у ПДФ
формату. Обавезно назначити студијски програм и модул у наслову мејла.
Доставља се један мејл по кандидату и укупно сви документи које кандидат шаље не треба да пређу
збирно 12Мб.
Напомена: Сви фајлови треба да буду именовани јасно и прецизно и да садрже у свом имену име и
презиме кандидата (пример: Сведочанство - Петар Петровић.пдф, Петар Петровић.јпг.)
Послата документација треба да буде комплетна и прецизно означена.
Уз попуњен пријавни лист (преузима се са интернет странице Академије уметности
www.akademija.uns.ac.rs)
кандидати подносе следећа
документа на мејл
адресу
aunsprijemni@uns.ac.rs:
- Диплому о завршеним основним студијама
- Уверење о положеним испитима
- Личну карту
- Биографију
- Доказ о уплати новчане накнаде за пријемни испит
6. Новчане накнаде:
У складу са Одлуком Савета Академије уметности за упис у школску 2022/2023. годину, висина
школарине за сaмофинансирајуће студенте мастер академских студија на Академији у метности у
Новом Саду износи 125.000,00 динара.
Кандидати који приступају пријемном испиту уплаћују 5.500,00 дин.
Трошкови уписа за кандидате који положе пријемни испит износи 5.500,00 дин.
НАПОМЕНА: Кандидати који су у претходном школовању студирали у статусу буџетских студената,
немају право поновног уписа на исти ниво студија у овом статусу.
7. Критеријуми за утврђивање редоследа кандидата на ранг листи:
Прописани су Правилником о критеријумима и поступку избора кандидата за упис на мастер
академске студије. Видети сајт www.akademija.uns.ac.rs
8. Начин и рокови за подношење жалбе на утврђени редослед:
Учесник конкурса за упис може поднети писмени приговор на ранг листу, декану Академије
уметности, у року од 24 сата од објављивања прелиминарне ранг листе.
9. Упис страних држављана:
Страни држављанин се може уписати на студијске програме мастер академских студија под истим
условима као и домаћи држављанин.
Додатна документација која се подноси приликом пријављивања кандидата:
- решење о извршеном признавању стране дипломе о завршеним основним академским
студијама
- доказ о здравственом осигурању
- доказ о познавању српског језика
10. Напомена:
- контакт телефони за добијање информација
Служба за студије и студентска питања: 021/422-177, лок. 2, 021/422-176, лок. 2
СПЕЦИЈАЛИСТИЧКЕ АКАДЕМСКЕ СТУДИЈЕ
1. Број слободних места за упис студената:
На факултет се може уписати укупно 6 студената, и то:
- 2 студената чије се образовање финансира из буџета и
- 4 самофинансирајућих студената

Студијски програм
Скулптура у теракоти

Буџет

Самофин.

Укупно

Школарина
(динара)

2

4

6

125.000,00
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Школарина
за странце
(евра)
1.500,00

2. Услови конкурисања:
У прву годину специјалистичких академских студија може се уписати лице које положи пријемни
испит. Пријемни испит могу полагати лица која су завршила одговарајуће мастер академске студије
утврђене студијским програмом, остваривши на основним академским студијама и мастер
академским студијама укупно, најмање 300 ЕСПБ бодова.
3. Полагање пријемног испита (уколико је упис условљен претходно положеним пријемним
испитом, а у складу са Правилником факултета)
4. Конкурсн рок:
ПРВИ КОНКУРСНИ РОК
Пријава на конкурс подноси се електронски: 09.10.2022.
Полагање пријемног испита: од 11.10.-17.10.2022.
Објављивање прелиминарне ранг листе: 19.10.2022.
Објављивање коначне ранг листе: 21.10.2022.
Упис примљених кандидата: 24.10.2022.
ДРУГИ КОНКУРСНИ РОК
Пријава на конкурс подноси се електронски: 25.10.2022.
Полагање пријемног испита: од 26.10. - 30.10.2022.
Објављивање прелиминарне ранг листе: 01.11.2022.
Објављивање коначне ранг листе: 03.11.2022.
Упис примљених кандидата: 04.11.2022.
5. Документација која се подноси приликом пријављивања кандидата:
Кандидати по објављеном Конкурсу за упис на специјалистичке академске студије у школску
2022/2023. годину, пријаве на конкурс подносе искључиво електронски на мејл адресу
aunsprijemni@uns.ac.rs тако што попуне пријавни лист и пошаљу га заједно са документацијом за
пријемни испит у ПДФ формату. Обавезно назначити студијски програм и модул у наслову мејла.
Доставља се један мејл по кандидату и укупно сви документи које кандидат шаље не треба да пређу
збирно 12Мб.
Напомена: Сви фајлови треба да буду именовани јасно и прецизно и да садрже у свом имену име и
презиме кандидата (пример: Сведочанство - Петар Петровић.пдф, Петар Петровић.јпг.)
Послата документација треба да буде комплетна и прецизно означена.
Уз попуњен пријавни лист (преузима се са интернет странице Академије уметности
www.akademija.uns.ac.rs)
кандидати
подносе
следећа
документа
на
мејл
адресу
aunsprijemni@uns.ac.rs:
- дипломе или уверења о завршеним претходним нивоима студија и остварених најмање 300
ЕСПБ бодова
- Уверење о положеним испитима
- Личну карту
- Биографију
- Доказ о уплати новчане накнаде за пријемни испит
6. Новчане накнаде:
У складу са Одлуком Савета Академије уметности за упис у школску 2022/2023. годину, висина
школарине за сaмофинансирајуће студенте специјалистичких академских студија на Академији у
метности у Новом Саду износи 125.000,00 динара.
Кандидати који приступају пријемном испиту уплаћују 5.500,00 дин.
Трошкови уписа за кандидате који положе пријемни испит износи 5.500,00 дин.
7. Критеријуми за утврђивање редоследа кандидата на ранг листи:
Прописани су Информатором о програмским садржајима пријемних испита за упис студената на
специјалистичке академске студије студијског програма Скулптура у теракоти. Видети сајт
www.akademija.uns.ac.rs
8. Начин и рокови за подношење жалбе на утврђени редослед:
Кандидат има право да декану поднесе приговор у року од 24 часа од објављивања прелиминарне
ранг листе.
9. Упис страних држављана:
Страни држављанин се може уписати на студијске програме мастер академских студија под истим
условима као и домаћи држављанин.
Додатна документација која се подноси приликом пријављивања кандидата:
- решење о извршеном признавању стране дипломе мастер академских студија
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-

доказ о здравственом осигурању
доказ о познавању српског језика

10. Напомена:
- контакт телефони за добијање информација
Служба за студије и студентска питања: 021/422-177, лок. 2, 021/422-176, лок. 2
ДОКТОРСКE АКАДЕМСКЕ СТУДИЈE
1. Број слободних места за упис студената
На Академију уметности Нови Сад, на студијске програме докторских студија се може уписати
укупно 58 студенатa, и то:
- 18 студената чије се образовање финансира из буџета и
- 40 самофинансирајућих студената.
На поједине студијске програме може се уписати следећи број студената:
Број студената

Школарина
Школар.
Школарина
за странце
(динара)
(евра)
160.000,00
2.000,00
160.000,00
2.000,00
160.000,00
2.000,00
160.000,00
2.000.00
160.000,00
2.000,00

Студијски програм

Буџет

Самофин.

Укупно

Композиција
Музикологија
Етномузикологија
Ликовне уметности
Примењене уметности и дизајн
Драмске и аудиовизуелне
уметности
Музичка уметност - извођачке
уметности
Модули:
Клавир
Флаута
Кларинет
Тромбон
Виолина
Виолончело
Соло певање
Камерна музика
Укупно

2
1
1
2
1

0
3
3
10
2

2
4
4
12
3

3

12

15

160.000,00

2.000,00

8

10

18

160.000,00

2.000,00

1
1
1
1
1
1
1
1
18

4
0
0
0
2
0
1
3
40

5
1
1
1
3
1
2
4
58

160.000,00
160.000,00
160.000,00
160.000,00
160.000,00
160.000,00
160.000,00
160.000,00

2.000,00
2.000,00
2.000,00
2.000,00
2.000,00
2.000,00
2.000,00
2.000,00

2. Услови конкурисања:
У прву годину докторских студија из области уметности може се уписати лице које положи пријемни
испит.
Пријемном испиту могу приступити лица која имају:
1. завршене одговарајуће мастер академске студије са најмање 300 ЕСПБ бодова и просечну
оцену од најмање 8,00 уписану и у дипломи основних академских студија и дипломи мастер
академских студија или
2. завршене одговарајуће магистарске студије и стечен академски назив магистра уметности,
односно магистра наука, и просечну оцену најмање 8,00 уписану и у дипломи основних
студија и у дипломи магистарских студија.
За припрему и реализацију испита главног предмета сваког модула из области музичке уметности
(изузев модула Клавир) и реализацију практичног дела докторског уметничког пројекта, студенти
докторских студија су у обавези да обезбеде клавирског сарадника, то јест да употпуне ансамбл (у
случају уписа појединца на модул Камерна музика у матичном ансамблу).
У прву годину докторских студија из области науке о уметностима може се уписати лице које
положи пријемни испит.
Пријемном испиту могу приступити лица која имају:
1. завршене мастер академске студије са најмање 300 ЕСПБ бодова и просечну оцену најмање 8,00
уписану и у дипломи основних академских и дипломи мастер академских студија или
2. академски назив магистра наука, односно магистра уметности и просечну оцену најмање 8,00
уписану и у дипломи основних студија и дипломи магистарских студија.
Изузетно, у прву годину докторских студија из области науке о уметностима, може се уписати и лице
које има завршене одговарајуће претходне нивое академских студија, утврђене студијским
програмом докторских студија, са најмање 300 ЕСПБ бодова, али нема просечну оцену изнад 8,00,
ако има најмање 3 научна рада, објављена у референтним часописима од националног или
међународног значаја, са рецензијама
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3. Полагање пријемног испита
Програм пријемних испита прописан је општим актом Академије уметности (услови, начин и поступак
одржавања пријемног испита), и Информатором о програмским садржајима пријемних испита за упис
на докторске студије Академије уметности. Захтеве пријемног испита утврђује Академија уметности
за сваки студијски програм посебно.
Видети сајт www.akademija.uns.ac.rs
4. Конкурсни рок:
Упис у летњи семестар школске 2022/2023. године и зимски семестар школске 2023/2024.
Пријаве на конкурс подносе се: 12.01.2023.
Полагање пријемних испита: од 13.01. до 21.01.2023.
Објављивање прелиминарне ранг листе: 24.01.2023.
Објављивање коначне ранг листе: 27.01.2023.
Упис примљених кандидата: 28.01.2023.
НАПОМЕНА: Предавања на докторским академским студијама на Академији уметности ће почети у
летњем семестру школске 2022/2023. године (фебруар 2023).
5. Документација која се подноси приликом пријављивања кандидата:
Кандидати по објављеном Конкурсу за упис на докторске академске студије у школску 2022/2023.
годину, пријаве на конкурс подносе искључиво електронски на мејл адресу aunsprijemni@uns.ac.rs
тако што попуне пријавни лист и пошаљу га заједно са документацијом за пријемни испит у ПДФ
формату. Обавезно назначити студијски програм и модул у наслову мејла.
Доставља се један мејл по кандидату и укупно сви документи које кандидат шаље не треба да пређу
збирно 12Мб.
Напомена: Сви фајлови треба да буду именовани јасно и прецизно и да садрже у свом имену име и
презиме кандидата (пример: Сведочанство - Петар Петровић.пдф, Петар Петровић.јпг.)
Послата документација треба да буде комплетна и прецизно означена.
Уз попуњен пријавни лист (преузима се са интернет странице Академије уметности
www.akademija.uns.ac.rs)
кандидати
подносе
следећа
документа
на
мејл
адресу
aunsprijemni@uns.ac.rs:
- Попуњен пријавни лист у два примерка,
- Фотокопију дипломе или уверење о завршеном претходном школовању,
- Препис оцена са бодовима ЕСПБ (ако их има),
- Мотивационо писмо (500 речи),
- Биографију
- Објављене научне радове, или потврду да се научни рад налази у штампи,
- ФОТОКОПИЈУ ЛИЧНЕ КАРТЕ (ОРИГИНАЛ СЕ ПОДНОСИ НА УВИД); у случају чиповане
личне карте потребно је доставити очитану личну карту;
- Доказ о знању једног светског језика.
- Две фотографије (формат 4,5 х 3,5 цм)
- Доказ о уплати накнаде за пријемни испит
6. Новчане накнаде:
У складу са Одлуком Савета Академије уметности за школску 2022/23. годину, висина школарине за
сaмофинансирајуће студенте докторских академских студија на Академији у метности у Новом Саду
износи 160.000,00 динара.
Кандидати који приступају пријемном испиту уплаћују 10.000,00 дин.
Трошкови уписа за кандидате који положе пријемни испит износи 10.000,00 дин.
НАПОМЕНА: Кандидати који су у претходном школовању студирали у статусу буџетских студената,
немају право поновног уписа на исти ниво студија у овом статусу.
7. Критеријуми за утврђивање редоследа кандидата на ранг листи:
Прописани су Правилником о критеријумима и поступку избора кандидата за упис на докторске
студије на Академију уметности у Новом Саду и Информаторима о програмским садржајима
пријемних испита за упис на докторске студије Академије уметности, који се налазе на сајту:
www.akademija.uns.ac.rs
Критеријуми за рангирање кандидата су:
1. општа просечна оцена остварена на основним и мастер или магистарским студијама,
2. дужина студирања на основним и мастер или магистарским студијама
3. успех постигнут на пријемном испиту, који укључује и вредновање приложених радова уколико су
предвиђени,
4. остварени уметнички резултати.
Критеријуми за рангирање на основу става 1 тачке 1. и 2. овог члана израчунавају се по следећим
формулама:
Уколико је кандидат завршио основне и мастер студије примењује се следећа формула:
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У случају да је кандидат завршио основне и магистарске студије примењује се следећа формула:

Уколико је кандидат завршио основне студије по прописима који су важили до ступања на снагу
Закона о високом образовању из 2005. године примењује се следећа формула:

По основу критеријума: успех у претходном школовању и успех на пријемном испиту, за упис на
докторске студије уметности односно наука о уметностима, кандидат може да оствари највише 100
поена, и то:
 успех у претходном школовању (исказан као показатељ успешности, установљен на основу
претходно наведене формуле), највише 30 поена
 успех на пријемном испиту највише 70 поена.
На докторске студије уметности односно наука о уметностима, може се уписати кандидат који
је на пријемном испиту освојио најмање 36 од могућих 70 поена.
8. Начин и рокови за подношење жалбе на утврђени редослед:
Кандидат има право да декану поднесе приговор у року од 36 часова од објављивања прелиминарне
ранг листе.
9. Упис страних држављана:
Страни држављанин се може уписати на студијске програме мастер академских студија под истим
условима као и домаћи држављанин.
Додатна документација која се подноси приликом пријављивања кандидата:
- решење о извршеном признавању страних јавних исправа о завршеним претходним
нивоима школовања
- доказ о здравственом осигурању
- доказ о познавању српског језика
10. Напомена:
- контакт телефони за добијање информација
Служба за студије и студентска питања: 021/422-177, лок. 2 и лок. 110, 021/422-176, лок. 2 и лок. 110
ГРАЂЕВИНСКИ ФАКУЛТЕТ
Адреса: Козарачка 2/а
Телефон: 024/554-300
Факс: 024/554-580
Студентска служба, телефон: 024/554-300 лок.109
Број рачуна: 840-1233666-68
E-mail: dekanat@gf.uns.ac.rs
Интернет адреса: www.gf.uns.ac.rs
МАСТЕР АКАДЕМСКЕ СТУДИЈЕ
1. Број слободних места за упис студената у шкoлској 2022/2023. години
На факултет се може уписати укупно 100 студената, и то:
- 76 студената чије се образовање финансира из буџета и
- 24 самофинансирајућих студената
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На поједине студијске програме може се уписати следећи број студената:
Школарина
Студијски програм
Буџет
Самофин.
Укупно
за држављане
Србије (дин.)
Грађевинарство
56
24
80
80.000,00
Геодезија
20
0
20
80.000,00
Укупно
76
24
100

Школарина
за странце
(евра)
1.650,00
1.650,00

2. Услови конкурисања: Завршене основне академске студије на одговарајућем студијском
програму Грађевинског факултета Суботица, односно на сличном програму другог факултета са
најмање 240 ЕСПБбодова.
3. Полагање пријемног испита (упис није условљен претходно положеним пријемним испитом, а у
складу са Правилником факултета)
4. Конкурсни рокови:
Први конкурсни рок:
- пријављивање кандидата 13, 14 и 17. октобар 2022. год. од 09:00 до 13:00 ч.
- објављивање прелиминарне ранг листе
18. октобра 2022. год.
- објављивање коначне ранг листе
21. октобра 2022. год.
- упис примљених кандидата
24 и 25. октобар 2022. год. од 09:00 до13:00 ч.
Други конкурсни рок:
- пријављивање кандидата
28. и 31.октобра 2022. год. од 09:00 до 13:00 ч.
- објављивање прелиминарне ранг листе
01. новембра 2022. год.
- објављивање коначне ранг листе
03. новембра 2022. год.
- упис примљених кандидата
04. новембра 2022. год. од 09:00 до 13:00 ч.
5. Документација која се подноси приликом пријављивања кандидата:
5.1 Документа за пријављивање на конкурс:
- диплома и додатак дипломи основних академских студија и оверене фотокопије дипломе и
додатка дипломе или уверење о завршеним основним академским студијама и оверена
фотокопија истог;
- диплома о стеченом високом образовању по раније важећим законским прописима и
оверена фотокопија исте;
- лична карта (која се подноси на увид) и копија личне карте У случају чиповане личне
карте потребно је доставити очитану личну карту.
- извод из матичне књиге рођених
Код пријаве на Конкурс подносе се оригинална документа на увид (и враћају се), а оверене
фотокопије се задржавају.
5.2 Документа за упис
- диплома и додатак дипломи основних академских студија и оверене фотокопије дипломе и
додатка дипломе или уверење о завршеним основним академским студијама и оверена
фотокопија истог;
- диплома о стеченом високом образовању по раније важећим законским прописима и
оверена фотокопија исте;
- лична карта (која се подноси на увид) и копија личне карте У случају чиповане личне
карте потребно је доставити очитану личну карту.
- Две фотографије 4,5 x 3,5 цм;
- Доказ о уплати трошкова уписа (уплатница).
6. Новчане накнаде:
- за полагање пријемног испита: (није предвиђен конкурсом)
- за упис: 6.000,00 динара
7. Критеријуми за утврђивање редоследа кандидата на ранг листи:
Просечна оцена на основним академским студијама и време студирања на основним академским
студијама.
8. Начин и рокови за подношење жалбе на утврђени редослед:
Жалбе на утврђени редослед подносе се декану путем студентске службе у року од 2 дана, од
дана објављивања прелиминарне ранг листе.
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9. Упис страних држављана:
Додатна документација која се подноси приликом пријављивања кандидата:
- познавање језика - (Уверење - Центар за српски језик при Филозофском факултету Нови Сад)
и регулисано здравствено осигурање.
- нострификовану диплому или потврду о започетој нострификацији
- доказ о уплати трошкова школарине - минимум 1/3 од укупне школарине.
10. Напомене:
- на истом степену студија студент може бити уписан у прву годину студија у статусу студента
чије се студије финансирају из буџета само једанпут.
- контакт телефон за добијање информација 024/554-300 локал 109
ДОКТОРСКE АКАДЕМСКЕ СТУДИЈE
1. Број слободних места за упис студената у школској 2022/2023. години:
На факултет се може уписати укупно 8 студената, и то:
- 5 студената чије се образовање финансира из буџета и
- 3 самофинансирајућих студената
На поједине студијске програме може се уписати следећи број студената:
Школарина
Студијски програм
Буџет
Самофин.
Укупно
за држављане
Србије (дин.)
Грађевинарство
5
3
8
190.000,00
Укупно
5
3
8

Школарина
за странце
(евра)
2.000,00

2. Услови конкурисања:
Завршене основне академске и мастер академске студије из области грађевинарства са
најмање 300 ЕСПБ бодова укупно и општу просечну оцену од најмање 8,00 на основним
академским и мастер академским студијама
3. Полагање пријемног испита:
На пријемном испиту се, поред знања из области конструкција и материјала, односно
хидротехнике и водног инжењерствса околине, проверава и знање из области математике
и страног (по правилу енглеског) језика.
4. Конкурсни рокови
Први конкурсни рок:
- пријављивање кандидата 13, 14. и 17. октобра 2022. год. од 09:00 до 13:00 ч.
- објављивање прелиминарне ранг листе
18. октобра 2022.год.
- објављивање коначне ранг листе
21. октобра 2022.год.
- упис примљених кандидата
24 и 25. октобра 2022. год. од 09:00 до13:00 ч.
Други конкурсни рок:
- пријављивање кандидата 28 и 31. октобра 2022. год. од 09:00 до 13:00 ч.
- објављивање прелиминарне ранг листе
01. новембра 2022. год.
- објављивање коначне ранг листе
03. новембра 2022. год.
- упис примљених кандидата
04. новембра 2022. год. од 09:00 до 13:00 ч.
5. Документација која се подноси приликом пријављивања кандидата:

-

-

-

5.1 Документа за пријављивање на конкурс:
диплома и додатак дипломи основних академских студија и оверена фотокопија
истих;
диплома и додатак дипломи мастер академских студија и оверена фотокопија
истих или уверење о завршеним мастер студијама и оверена фотокопија истог;
диплома о стеченом високом образовању по раније важећим законским
прописима и оверена фотокопија исте или уверење о завршеним основним
студијама као и фотокопија истог;
лична карта (која се подноси на увид) и копија личне карте. У случају чиповане личне
карте потребно је доставити очитану личну карту
5.1 Документа за упис
диплома и додатак дипломи основних академских студија и оверена фотокопија
истих;
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-

-

диплома и додатак дипломи мастер академских студија и оверена фотокопија
истих или уверење о завршеним мастер студијама и оверена фотокопија истог;
диплома о стеченом високом образовању по раније важећим законским
прописима и оверена фотокопија исте или уверење о завршеним основним
студијама као и фотокопија истог;
лична карта (која се подноси на увид) и копија личне карте. У случају чиповане личне
карте потребно је доставити очитану личну карту
Две фотографије 4,5 x 3,5 цм;
Доказ о уплати трошкова уписа (уплатница).

6. Новчане накнаде:
- за полагање пријемног испита
- за упис

= 2.200,00 динара
= 6.000,00 динара

7. Критеријуми за утврђивање редоследа кандидата на ранг листи: утврђују се на основу
просечне оцене остварене на основним и мастер академским студијама, односно студијама
високог образовања, времена студирања на основим и мастер студијама, на основу просечне
оцене остварене на одређеним предметима на основним и мастер стидијама и на основу
резултата пријемног испита.
8. Начин и рокови за подношење жалбе на утврђени редослед:
Жалбе на утврђени редослед подносе се декану путем студентске службе у року од 2 дана,
од дана објављивања прелиминарне ранг листе.
9. Упис страних држављана:
Додатна документација која се подноси приликом пријављивања кандидата:
- познавање језика - (Уверење - Центар за српски језик при Филозофском факултету Нови Сад)
и регулисано здравствено осигурање.
- нострификовану диплому или потврду о започетој нострификацији
- доказ о уплати трошкова школарине - минимум 1/3 од укупне школарине.
10. Напомене:
- на истом степену студија студент може бити уписан у прву годину студија у статусу студента
чије се студије финансирају из буџета само једанпут.
- контакт телефони за добијање информација 024/554-300 локал 109
ТЕХНИЧКИ ФАКУЛТЕТ “МИХАЈЛО ПУПИН”
Адреса: Ђуре Ђаковића бб
Телефон: 023/550-515, Факс: 023/550-520
Студентска служба, телефон: 023/550-530
Жиро рачун: 840-1271666-43
E-mail: dekanat@tfzr.uns.ac.rs
Интернет адреса: www.tfzr.uns.ac.rs
МАСТЕР АКАДЕМСКЕ СТУДИЈЕ
1. Број слободних места за упис студената:
На факултет се може уписати укупно 144 студената, и то:
- 86 студената чије се образовање финансира из буџета и
- 58 самофинансирајућих студената
На поједине студијске програме може се уписати следећи број студената:
Школарина
Студијски програм
Буџет Самофин. Укупно за држављане
Србије (дин.)
Информационе технологије
38
26
64
90.000,00
Maшинско инжењерство
20
12
32
90.000,00
Инжењерски менаџмент
18
14
32
90.000,00
Oдевно инжењерство
10
6
16
90.000,00
Укупно
86
58
144

Школарина
за странце
(евра)
1.500,00
1.500,00
1.500,00
1.500,00

2. Услови конкурисања:
Студије другог степена, мастер академске студије, које трају годину дана и носе 60 ЕСПБ,може
уписати лице уколико је претходно завршило основне академске студије остваривши најмање 240
ЕСПБ као и лице које је стекло високо образовање у трајању не мањем од осам семестра по
прописима који су важили до дана ступања на снагу Закона о високом образовању из 2005. године.
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3. Полагање пријемног испита:
Није предвиђенo.
4. Конкурсни рок:
Први конкурсни рок:
- термини за пријављивање: 3. – 14. октобар 2022.године
- прелиминарна ранг листа: 17. октобар 2022. године
- коначна ранг листа: 19. октобар 2022. године
- упис: 20. и 21. октобар 2022.године
Други конкурсни рок:
- термини за пријављивање: 24. и 25. октобар 2022.године
- прелиминарна ранг листа: 26. октобар 2022. године
- коначна ранг листа: 28. октобар 2021. године
- упис: 31.октобар и 1. новембар 2022. године

5. Документација која се подноси приликом пријављивања кандидата:
На конкурс је потребно поднети следећа документа:
- Пријаву на конкурс,
Оригинал или оверенa фотокопијa:
- Диплома основних академских студија
- уверење о положеним испитима
- копија личне карте
- доказ о уплати нанаде за пријаву на конкурс.
- наставни планови и програми свих претходно завршених студија за кандидате који нису
завршили претходне нивое студија на Техничком факултету “ Михајло Пупин” у Зрењанину
- доказ о уплати трошкова вредновања студијског програма
- извод из матичне књиге рођених

-

Кандидат који је остварио право на упис подноси:
 оригинална докумената из става 2. тачка 1. и 2. овог члана;
 један образац ШВ-20 и индекс;
 једну фотографију формата 4,5 x 3,5 цм;
 доказ о уплати накнаде на име трошкова уписа и премије за колективно осигурање студената;
 доказ о уплати накнаде за самофинансирајуће студенте;
Факултет односно Универзитет приликом уписа кандидата издаје кандидату индекс којим се доказује
статус студента.
Фотокопије докумената кандидата који нису примљени на конкурс се не враћају.
Приликом конкурисања кандидат добија пријавни лист са пратећом документацијом. Кандидат има
право да се пријави на највише 2 (два) студијска програма. На пријавном листу кандидат се
опредељује за основну жељу (1), и секундарну жељу под (2). Пријавни лист се предаје на шалтеру
Студентске службе.
Строго је забрањено предавање више пријавних листова.

6. Новчане накнаде:
- пријава на конкурс: 6000,00 динара
- за упис: 6000,00 динара
7. Критеријуми за утврђивање редоследа кандидата на ранг листи:
Редослед кандидата за упис утврђује се на основу критеријума: висине просека оствареном на
основним академским студијама, компатибилност студијског програма на основним студијама
(утврђује се број диференцијалних испита са основних студија), и дужину студирања у граничним
случајевима. Услови су ближе дефинисани у Правилнику о упису студената на студијске програме и
критеријума за упис на мастер студије који су усвојени на научно наставном већу Факултета и јавно
доступни на сајту Факултета.
За кандидате који су стекли услов за упис, а не упишу се у року предвиђеном конкурсом сматраће
се да су одустали од уписа и у том случају право уписа стиче следећи кандидат са ранг листе.
Након рангирања свих пријављених кандидата по основној жељи, уколико преостане непопуњених
места на студијским програмима, врши се распоређивање кандидата по секундарној жељи, према
броју стечених бодова на лични захтев кандидата.
Студент који се финансира из буџета може у том статусу да има уписан само један студијски програм
на истом нивоу студија на територији Србије, што сваки кандидат потврђује давањем изјаве при
упису.
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Кандидати који се у претходном школовању студирали у статусу буџетских студената, немају право
поновног уписа на исти ниво студија у овом статусу, што кандидати потврђују давањем изјаве при
упису.
Примљени кандидати који су на конкурс поднели оверене фотокопије докумената, приликом уписа
морају поднети оригинал документа.

8. Начин и рокови за подношење жалбе на утврђени редослед:
На прелиминарну ранг листу кандидати имају право приговора у року од 24 часа од тренутка њеног
објављивања. Приговор се подноси продекану за наставу преко Студентске службе.
Продекан за наставу доноси одлуку о приговору у року од 24 часа од подношења приговора и
објављује се коначна ранг листа. Одлука продекана за наставу је коначна.
Ако рангирани кандидати до попуне броја објављеног Конкурсом, након објављивање коначне ранг
листе, не изврше упис у року који је одређен за упис, уместо њих се обавештавају следећи кандидати
према редоследу утврђеном по коначној ранг листи за Факултет, све док се не упише конкурсом
одређени број.
ПОДНОШЕЊЕ ПРИМЕДБИ И ЊИХОВО РЕШАВАЊЕ ВРШИ СЕ У СТРИКТНО ОДРЕЂЕНИМ
ВРЕМЕНСКИМ ТЕРМИНИМА. СКРЕЋЕ СЕ ПАЖЊА КАНДИДАТИМА ДА СЕ СТРОГО ПРИДРЖАВАЈУ
НАВЕДЕНИХ РОКОВА, ЈЕР СЕ НЕБЛАГОВРЕМЕНО ПОДНЕТЕ ПРИМЕДБЕ НЕЋЕ УВАЖАВАТИ.

9. Упис страних држављана:
Страни држављани школују се у Републици Србији под истим условима као држављани Републике
Србије. Приликом уписа страних држављана, високошколска установа је дужна да води рачуна да не
прекорачи укупан број студената одобрен дозволом за рад. Страни држављани сами финансирају
своје школовање, а висину надокнаде за студије одређује високошколска установа. Приликом
пријављивања на конкурс, кандидати подносе нострификовану диплому о стеченом високошколском
образовању.
Приликом уписа, кандидати су дужни да високошколској установи поднесу доказ:
- да су здравствено осигурани за школску годину коју уписују;
-да владају језиком студија, што се доказује уверењем овлашћене комисије.
Уколико кандидат стекне право на упис, дужан је да достави нострификовану диплому до краја
уписног рока, у супротном се упис не може спровести.
Напомена:
Лица са инвалидитетом, односно припадници ромске националности, која су применом
афирмативних мера уписала и завршила основне студије у статусу студента чије су студије
финансиране из буџета Аутономне покрајине Војводине, имају право да се у школској 2022/2023.
години упишу применом афирмативних мера у прву годину студијских програма мастер академских
студија који се финансирају из буџета на факултетима у саставу Универзитета у Новом Саду.
Каднидати који су у претходном школовању студирали у статусу буџетских студената немају право
поновног уписа на исти ниво студија у овом статусу,што кандидати потврђују давањем изјаве при
упису.
- контакт телефони за добијање информација:
Деканат: 023/550-515, Студентска служба: 023/550-530, 023/550-531, 023/550-532

10.

ДОКТОРСКE АКАДЕМСКЕ СТУДИЈE
1. Број слободних места за упис студената:
На факултет се може уписати укупно 12 студената, и то:
- 5 студената чије се образовање финансира из буџета и
- 7 самофинансирајућих студената
На поједине студијске програме може се уписати следећи број студената:
Школарина
Студијски програм
Буџет Самофин.
Укупно
за држављане
Србије (дин.)
Инжењерски менаџмент –
9
3
12
200.000,00
докторске студије
Укупно

9

3

Школарина
за странце
(евра)
4.500,00

12

2. Услови конкурисања:
1. Докторске академске студије може уписати лице са завршеним основним и мастер акадeмским
студијама у пољу техничко - технолошких наука, природно-математичких и друштвено хуманистичких наука са стечених најмање 300 еспб, уз услове који су дефинисани Правилима
докторских студија Техничког факултета „Михајло Пупин“ у Зрењанину.
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2. Докторске академске студије може уписати лице са стеченим називом магистра наука у пољу
техничко - технолошких наука или у пољу друштвено - хуманистичких наука, уз услове који су
дефинисани Правилима докторских студија Техничког факултета „Михајло Пупин“ у Зрењанину.
3. Полагање пријемног испита
Није предвиђено Правилником Факултета
4. Kонкурсни рок:
Први конкурсни рок:
- термини за пријављивање: 10. – 13. октобар 2022.године
- прелиминарна ранг листа: 14. октобар 2022. године
- коначна ранг листа: 18. октобар 2022. године
- упис: 19- 21. октобар 2022.године
Други конкурсни рок:
- термини за пријављивање: 24. и 25. октобар 2022.године
- прелиминарна ранг листа: 26. октобар 2022. године
- коначна ранг листа: 28. октобар 2021. године
- упис: 31.октобар и 1. новембар 2022. године
5. Документација која се подноси приликом пријављивања кандидата:
На конкурс је потребно поднети следећа документа:
- пријаву на конкурс (може се купити у скриптарници Факултета),
- оригинал или оверене фотокопије:диплома основних академскихи мастер/магистарских студија
- уверења о положеним испитима на оба нивоа студија
- лична карта на увид
- очитана лична карта или копија личне карте
- објављене научне радове
- доказ о уплати накнаде за пријаву на конкурс.
Кандидат који је остварио право на упис подноси:
 оригинална докумената из претходног става
 комплет образаца за упис (купује се у скриптарници Факултета);
 две фотографије формата 4,5 x 3,5 цм;
 доказ о уплати накнаде на име трошкова уписа
 доказ о уплати 1. рате школарине за самофинансирајуће студенте.
6. Новчане накнаде:
- пријава на конкурс: 10.000 динара
- за упис: 10.000 динара
7. Критеријуми за утврђивање редоследа кандидата на ранг листи:
Редослед кандидата за упис утврђује се на основу следећих критеријума a према Правилима
докторских студијаТехничкогфакултета „МихајлоПупин“ у Зрењанину.(Правилник се може видети
на сајту Факултета).
1. Просечна оцена студирања (основне и мастер/магистарске студије)
2. Дужина студирања
3. Научно истраживачки рад (индекс компетентности у складу са Правилником о поступку и
начину вредновања научуно истраживачких резултата, Сл. Гласник бр. 35/07)
За кандидате који су стекли услов за упис, а не упишу се у року предвиђеном конкурсом сматраће
се да су одустали од уписа и у том случају право уписа стиче следећи кандидат са ранг листе.
Примљени кандидати који су на конкурс поднели оверене фотокопије докумената, приликом уписа
МОРАЈУ поднети ОРИГИНАЛ документа.
Кандидати који су започели или завршили докоторке студије на другој високошколској установи имају
прво на упис на студијски програм Инжењерски менаџмент – докторске студије на основу посебне
одлуке Комисије за упис према усклађености два програма те се доноси одлука о томе на коју годину
студија се кандидат уписује.
Кандидати који су у претходном школовању студирали у статусу буџетских студената немају право
поновног уписа на исти ниво студија у овом статусу.
8. Начин и рокови за подношење жалбе на утврђени редослед:
Приговор се може поднети најкасније у року од 24 сата, од објављивања прелиминарне ранг листе,
лично на Техничком факултету «Михајло Пупин» у Зрењанину. Приговор се подноси Комисији за упис
студија, на чији предлог декан доноси решење по приговору у року од 48 сати од пријема приговора.
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Скреће се пажња кандидатима да се строго придржавају наведених рокова, јер се неблаговремено
поднети приговори НЕЋЕ УВАЖИТИ.
9. Упис страних држављана:
- додатна документација која се подноси приликом пријављивања кандидата
1. нострификована диплома о завршеним основним и мастер/магистарским академским студијама,
2. доказ да је здравствено осигуран за школску годину коју уписује,
3. да влада српским језиком, што доказује уверењем овлашћене комисије.
Нострификована диплома мора се предати при упису, иначе се упис не може спровести.
10. Напомена:
Каднидати који су у претходном школовању студирали у статусу буџетских студената немају право
поновног уписа на исти ниво студија у овом статусу,што кандидати потврђују давањем изјаве при
упису.
- контакт телефони за добијање информација:
Деканат: 023/550-515, Студентскаслужба: 023/550-530, 023/550-531, 023/550-532
ФАКУЛТЕТ СПОРТА И ФИЗИЧКОГ ВАСПИТАЊА
21000 Нови Сад, Ловћенска 16
Телефон: 450-188
Факс: 450-199
Студентска служба, телефон: 450-188, локал 122
Жиро рачун: 840-1718666-68
E-mail: fsfv@uns.ac.rs
Интернет адреса: www.fsfvns.rs
МАСТЕР АКАДЕМСКЕ СТУДИЈЕ
1. Број слободних места за упис студената
На факултет се може уписати укупно 225 студената, и то:
- 31 студента чије се образовање финансира из буџета и
- 194 самофинансирајућих студената
На поједине смерове може се уписати следећи број студената:
Студијски програм
Мастер професор физичког
васпитања и спорта
Физичко васпитање, физичка
активност и здравље
Укупно

Буџет

Самофин.

Укупно

Школарина
(динара)

Школарина
за странце
(евра)

25

175

200

100.000,00

1.500,00

6

19

25

100.000,00

1.500,00

31

194

225

2. Услови конкурисања:
Кандидат који је завршио основне академске студије у трајању од четири године (240 ЕСПБ) на
матичном факултету може уписати на мастер академске студије до броја одобреног квотом.
Кандидати са завршеним основним академским студијама из других друштвено-хуманистичких
области у трајању од четири године (240 ЕСПБ) треба да полажу диференцијалне испите.
3. Полагање пријемног испита: Није предвиђено полагање пријемног испита
4. Конкурсни рок:
Први конкурсни рок:
- пријављивање кандидата: 03. – 05.10. 2022. од 10.00 до 14.00 часова
- објављивање прелиминарне ранг листе: 07.10.2022. године
- објављивање коначне ранг листе: 10.10.2022. године
- упис примљених кандидата: од 11. – 14.10.2022. године
Други конкурсни рок:
- пријављивање кандидата: 17. – 19.10. 2022. од 10.00 до 14.00 часова
- објављивање прелиминарне ранг листе: 21.10.2022. године
- објављивање коначне ранг листе: 24.10. 2022. године
- упис примљених кандидата: од 25. – 28.10. 2022. године
5. Документација која се подноси приликом пријављивања кандидата:
▪
диплома о завршеном факултету на основним академским студијама (оверена копија,
оригинал на увид),
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▪
▪
▪
▪
▪

уверење о положеним испитима са основних академских студија,
извод из матичне књиге рођених,
копија личне карте,
пријава на конкурс (на скриптарници Факултета),
доказ о уплати пријаве на конкурс.

6. Новчане накнаде:
▪
за пријаву на конкурс: 5.000,00 динара
▪
за упис: 4.000,00 динара
▪
годишња школарина 100.000,00 динара у целости или у ратама (у случају да се не добију
буџетска средства за предвиђени број, рангирани кандидати испод броја добијених
буџетских места плаћају школарину у целокупном износу)
7. Критеријуми за утврђивање редоследа кандидата на ранг листи:
Критеријуми за утврђивање редоследа кандидата на ранг листи je коефицијент успешности (К у)
студента.
Ку = А/10 × (Б/В) × Д × 100, где је
А – просечна оцена на основним студијама,
Б – број предвиђених година студија,
В – број година студија,
Д – коефицијент усаглашености студијских програма основних академских студија;
Д = признати број ЕСПБ/240 ЕСПБ
8. Начин и рокови за подношење жалбе на утврђени редослед:
Кандидат може поднети приговор на регуларност конкурса и своје место на ранг листи у року од 36
сати од објављивања ранг листе на Факултету.
Приговор се подноси Комисији, на чији предлог декан доноси решење по приговору у року 24 сата од
момента пријема приговора.
9. Упис страних држављана:
▪
додатна документација која се подноси приликом пријављивања кандидата:
o нострификација дипломе уколико је завршен матични факултет у иностранству,
o доказ о познавању српског језика у складу са Статутом Универзитета,
o доказ да је здравствено осигуран.
10. Напомена:
▪
контакт телефони за добијање информација: 450-188, локал 160
▪
Студент који се финансира из буџета може у том статусу да има уписан само један
студијски програм на истом нивоу студија.
ДОКТОРСКE СТУДИЈE
1. Број слободних места за упис студената:
На факултет се може уписати укупно 15 студената, и то:
- 5 студената чије се образовање финансира из буџета и
- 10 самофинансирајућих студената
На поједине смерове може се уписати следећи број студената:
Студијски програм
Доктор наука - Физичко васпитање,
спорт
Укупно

Буџет

Самофин.

Укупно

Школарина
(динара)

Школарина
за странце
(евра)

5

10

15

120.000,00

2.000,00

5

10

15

2. Услови конкурисања:
Кандидати за упис на докторске студије из области физичког васпитања и спорта треба да имају
завршене мастер академске студије (300 ЕСПБ), те лица која су по претходним законима завршила
четворогодишње академске студије сродне области и одбранила магистарски рад.
Право учешћа на конкурс имају кандидати са најмањом просечном оценом осам (8,00) током
основних академских студија и најмањом просечном оценом осам (8,00) током мастер академских
студија.
У случају да се на конкурс за упис у прву годину докторских студија не јави довољан број кандидата
који испуњава наведене услове, Факултет могу уписати кандидати који не испуњавају услове у
погледу просечне оцене у складу са одговарајућом одлуком Наставно-научног већа.
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3. Полагање пријемног испита: нема
4. Први конкурсни рок:
- пријављивање кандидата: 03. – 05.10. 2022. од 10.00 до 14.00 часова
- објављивање прелиминарне ранг листе: 07.10.2022. године
- објављивање коначне ранг листе: 10.10.2022. године
- упис примљених кандидата: од 11. – 14.10.2022. године
5. Други конкурскни рок
- пријављивање кандидата: 17. – 19.10. 2022. од 10.00 до 14.00 часова
- објављивање прелиминарне ранг листе: 21.10.2022. године
- објављивање коначне ранг листе: 24.10. 2022. године
- упис примљених кандидата: од 25. – 28.10. 2022. године
6. Документација која се подноси приликом пријављивања кандидата:
Кандидат за упис на докторске студије треба да приложи:
 диплому основних академских студија (оверена копија и оригинал на увид),
 уверење о положеним испитима са просечним оценама основних академских студија,
 диплому мастер академских студија или магистарских студија (оверена копија и оригинал
на увид),
 уверење о положеним испитима са мастер академских или магистарских студија,
 копија личне карте,
 доказ о научноистраживачкој активности (списак публикованих радова, учешће на
пројектима, студијски боравак у другој земљи и др.) и
 доказ о уплати пријаве на конкурс.
7. Новчане накнаде:
▪
пријава на конкурс: 5000,00 динара
▪
за упис: 8000,00 динара
▪
годишња школарина у целости или у ратама (у случају да се не добију буџетска средства
за предвиђени број, рангирани кандидати испод броја добијених буџетских места плаћају
школарину у целокупном износу)
8. Критеријуми за утврђивање редоследа кандидата на ранг листи:
Критеријуми за утврђивање редоследа кандидата, који су положили пријемни испит, на ранг листи je
коефицијент успешности (К) студента.
К = Е + Ж + КУ
Е = ((А+Г)/10) × 75
Ж = (Б/В + Д/Ђ) × 25
К – коефицијент успешности,
Е – квалитет изражен просечном оценом
Ж – успешност изражена трајањем студија
КУ – коефицијент усаглашености студијских програма
А – просечна оцена на основним студијама,
Б – број предвиђених месеци основних студија,
В – број месеци студирања основних студија,
Г – просечна оцена на мастер студијама,
Д – број предвиђених месеци мастер студија,
Ђ – број месеци студирања мастер студија.
9. Начин и рокови за подношење жалбе на утврђени редослед:
Кандидат може поднети приговор на регуларност конкурса и своје место на ранг листи у року од 36
сати од објављивања ранг листе на Факултету.
Приговор се подноси Комисији, на чији предлог декан доноси решење по приговору у року 24 сата од
момента пријема приговора.
10. Упис страних држављана:
- додатна документација која се подноси приликом пријављивања кандидата
▪ нострификација дипломе магистарских или мастер студија уколико је завршен
факултет у иностранству,
▪ доказ о познавању српског језика у складу са Статутом Универзитета,
▪ доказ да је здравствено осигуран.
11. Напомена:
- контакт телефони за добијање информација: 450-188, локал 160
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На истом степену студија студент може бити уписан у прву годину студија у статусу студента чије се
студије финансирају из буџета само једанпут.
ПЕДАГОШКИ ФАКУЛТЕТ У СОМБОРУ
Адреса: Сомбор, Подгоричка 4
Телефон: 025/412-030
Факс: 025/416-461
Студентска служба, телефон: 025/412-030 лок. 114
Жиро рачун: 840-1136666-68
E-mail: dekanat@pef.uns.ac.rs
Интернет адреса: www.pef.uns.ac.rs
МАСТЕР АКАДЕМСКЕ СТУДИЈЕ
1. Број слободних места за упис студената на мастер академске студије
На Факултет се може уписати укупно 142 студената, и то:
– 30 студената чије се образовање финансира из буџета, и
– 112 самофинансирајућих студената.
На поједине студијске програме може се уписати следећи број студената:
Школарина
Школарина
Студијски програм
Буџет Самофин.
Укупно
за држављане
за странце
Србије (дин.)
(евра)
Мастер учитељ
22
68
90
60.000,00
1.200,00
Мастер васпитач
5
29
34
60.000,00
1.200,00
Мастер библиотекар
3
15
18
60.000,00
1.200,00
Укупно
30
112
142
Лица са инвалидитетом, односно припадници ромске националности, која су применом
афирмативних мера уписала и завршила основне студије у статусу студента чије се студије
финансирају из буџета Аутономне покрајине Војводине имају право да се у школској 2022/2023.
години упишу применом афирмативних мера у прву годину студијских програма мастер академских
студија који се финансирају из буџета Аутономне покрајине Војводине на факултетима Универзитета
у Новом Саду.
Кандидати који су у претходном школовању студирали у статусу буџетских студената немају право
поновног уписа на исти ниво судија у овом статусу.
2. Услови конкурисања
Општи услови за упис
У прву годину мастер академских студија може се уписати лице које је завршило:
– одговарајуће основне академске студије утврђене студијским програмом или одлуком
Наставно-научног већа са остварених најмање 240 ЕСПБ.
– одговарајуће високо образовање у трајању од најмање осам семестара, по прописима који
су важили до дана ступања на снагу Закона о високом образовању.
Посебни услов за упис
Студијским програмом односно одлуком Наставно-научног већа Факултета утврђује се који су
програми основних академских студија одговарајући за наставак студија на одређеном студијском
програму.
Наставно-научно веће може одредити стручну комисију која ће дати мишљење о евентуалној
потреби допунских програмских садржаја у обиму до 60 ЕСПБ бодова које морају савладати студенти
у случају када студијски програми основних академских студија нису одговарајући.
3. Полагање пријемног испита
Упис на мастер академске студије није условљен полагањем пријемног испита.
4. Конкурсни рокови
I УПИСНИ РОК
Пријава кандидата: ....................................... 4, 5. и 6. октобар 2022. године
Прелиминарна ранг листа: .................................... 10. октобар 2022. године
Коначна ранг листа: ............................................... 13. октобар 2022. године
Упис кандидата: ............................................ 14. и 15. октобар 2022. године
II УПИСНИ РОК
Пријава кандидата: ....................................... 21. и 22. октобар 2022. године
Прелиминарна ранг листа: .................................... 25. октобар 2022. године
Коначна ранг листа: ............................................... 27. октобар 2022. године
Упис кандидата: ............................................ 28. и 29. октобар 2022. 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
прилажу фотокопије докумената, и то:
– диплому и додатак дипломе основних академских студија, односно диплому основних
студија и уверење о положеним испитима или уверење о дипломирању и уверење о
положеним испитима,
– доказ о уплати накнаде за трошкове пријаве на конкурс.
6. Новчане накнаде:
– за пријаву на конкурс.................................... 6.000,00
– за упис ............................................................ 5.000,00
7. Критеријуми за утврђивање редоследа кандидата на ранг листи
Редослед кандидата за упис на мастер академске студије утврђује се на начин:
– просечна оцена остварена на основним академским студијама вреднује се до 80 бодова;
– време студирања вреднује се до 20 бодова.
Број бодова за просечну оцену добија се на начин да се просечна оцена множи са коефицијентом 8.
Број бодова за време студирања добија се на начин да се максимални број бодова умањује
процентуално дужем студирању од редовног рока студирања по месецима.
8. Начин и рокови за подношење приговора на утврђени редослед
Кандидат може поднети приговор на регуларност поступка или своје место на прелиминарној ранг
листи у року од 36 сати од објављивања прелиминарне ранг листе на Факултету.
Приговор се подноси Комисији за упис на студијске програме Факултета, на чији предлог декан
доноси решење по приговору у року од 24 сата од пријема приговора.
9. Упис страних држављана
Страни држављанин може да се упише под истим условима као и домаћи држављанин.
Додатна документација која се подноси приликом пријављивања кандидата:
а) доказ о признавању стране школске или високошколске исправе или потврда о поднетом захтеву
за признавање стране школске или високошколске исправе;
б) доказ о познавању српског језика;
в) доказ да је здравствено осигуран за школску годину у коју се уписује.
Страни држављанин и лице које је завршило претходно високо образовање у иностранству, може да
конкурише за упис уз доказ да је покренут поступак за признавање стране школске или
високошколске исправе. Наведени кандидати морају до уписа да приложе решење о признавању
иностране јавне исправе, као услов за упис на студијски програм.
10. Напомена
Пријаве на конкурс се подносе Студентској служби Педагошког факултета у Сомбору, Подгоричка бр.
4.
Додатне информације могу се добити на Педагошком факултету у Сомбору, Подгоричка 4, тел.
025/412-030 лок. 114 или на интернет адреси www.pef.uns.ac.rs.
ДОКТОРСКE АКАДЕМСКЕ СТУДИЈE
1. Број слободних места за упис студената
На факултет се може уписати укупно 15 студената, и то:
– 8 студената чије се образовање финансира из буџета и
– 7 самофинансирајућих студената.
На поједине студијске програме може се уписати следећи број студената:
Школарина
Школарина
Студијски програм
Буџет Самофин. Укупно
за држављане
за странце
Србије (дин.)
(евра)
Докторске академске студије
5
5
10
120.000,00
3.000,00
методике разредне наставе
Докторске академске студије
3
2
5
120.000,00
3.000,00
библиотекарства
Укупно
8
7
15
Кандидати који су у претходном школовању студирали у статусу буџетских студената немају право
поновног уписа на исти ниво судија у овом статусу.
2. Услови конкурисања:
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У прву годину докторских студија може се уписати лице које има:
– завршене дипломске академске студије са најмање 300 ЕСПБ бодова укупно и општу
просечну оцену од најмање 8,00 на основним академским и мастер академским студијама;
- академски назив магистра наука, ако није стекло докторат по раније важећим прописима у
року који је утврђен законом;
– високо образовање VII-1 степена стручне спреме по претходно важећим законским
прописима и остварена просечна оцена најмање 8,00 (осам) на основним студијама.
Студијским програмом, односно одлуком Наставно-научног већа Факултета утврђују се одговарајуће
основне и мастер академске студије.
Изузетно, у случају да се на конкурс за упис у прву годину докторских студија не пријави довољан
број кандидата који испуњавају услове из става 1 овог члана овог Правилника, у прву годину
докторских студија може се уписати, и:
– лице које има завршене одговарајуће основне и мастер академске студије и укупну
просечну оцену (на основним и мастер академским студијама гледано заједно) минимум
8,00 (осам);
– лице чије је претходно стечено образовање одговарајуће уз полагање разлике испита до
највише 60 ЕСПБ. Положена разлика испита је услов за упис у другу годину студија;
– лице које има завршене одговарајуће основне и мастер академске студије и нема укупну
просечну оцену изнад 8 (осам), ако има најмање 3 (три) научна рада, објављена у
референтним часописима од националног или међународног значаја, са рецензијама,
што се доказује достављањем копија радова или потврдама да су радови прихваћени за
објављивање.
Наведени кандидати рангирају се испод кандидата који испуњавају прописане услове (члан 3. става
1. Правилника о докторским студијама број: 06-16-3/20-2 од 21.10.2020. године).
За упис на студијски програм Докторских академских студија методике разредне наставе,
одговарајуће завршене студије су:
– мастер академске студије завршетком којих је стечен академски назив мастер учитељ,
– основне студије завршетком којих је стечен стручни назив Професор разредне наставе (VII-1) по
прописима који су били на снази пре ступања на снагу Закона о високом образовању,
– мастер академске студије завршетком којих је стечен академски назив мастер васпитач,
– мастер академске студије завршетком којих је стечен академски назив мастер професор.
Уколико је кандидат завршио мастер академске студије које нису наставничког смера, односно
завршетком којих није стечен академски назив мастер професор и нема остварених најмање 30
ЕСПБ из педагошко-психолошко-методичких дисциплина, завршене студије су одговарајуће уколико
кандидат након уписа положи диференцијалне испите до укупно остварених најмање 30 ЕСПБ из
неких од следећих предмета:
1. Педагошка психологија,
2. Дидактика,
3. Школска и породична педагогија,
4. Методика наставе изабране области,
5. Савремена методика наставе 1 и 2 и специјални курс из изабране области.
За упис на студијски програм Докторских академских студија библиотекарства одговарајуће
завршене студије су основне академске и мастер академске студије из друштвено-хуманистичких
наука или по претходним законима завршен факултет из сродне области или одбрањен магистарски
рад из сродне области.
3. Конкурсн рок:
I УПИСНИ РОК
Пријава кандидата: ................................. 3, 4. и 5. октобар 2022. године
Прелиминарна ранг листа: ............................... 10. октобар 2022. године
Коначна ранг листа: .......................................... 12. октобар 2022. године
Упис кандидата: ...................................... 13. и 14. октобар 2022. године
II УПИСНИ РОК
Пријава кандидата: ................................. 19. и 20. октобар 2022. године
Прелиминарна ранг листа: ............................... 25. октобар 2022. године
Коначна ранг листа: .......................................... 27. октобар 2022. године
Упис кандидата: ...................................... 29. и 31. октобар 2022. године
4. Документација која се подноси приликом пријављивања кандидата:
Кандидати приликом пријаве на конкурс подносе на увид оригинална документа, а уз пријавни лист
фотокопије докумената:
– дипломе претходно завршених нивоа студија (дипломе и додаци диплома основних и
мастер академских студија, дипломе и уверењa о положеним испитима основних и
магистарских студија),
– кратку биографију и библиографију са акцентом на стручни и научни рад,
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– фотокопије објављених радова или потврду да је рад прихваћен за објављивање, и
– доказ о уплати накнаде за пријаву на конкурс.
Кандидат који је претходне нивое студија завршио на другој високошколској установи уз пријаву
прилаже и студијски програм завршених основних и мастер академских студија, односно основних
студија, који садржи листу и структуру обавезних предмета и изборних модула, њихов опис и фонд
часова.
5. Новчане накнаде:
– за пријаву на конкурс ........................................6.000,00 динара
– за упис .............................................................. 10.000,00 динара
6. Критеријуми за утврђивање редоследа кандидата на ранг листи:
Редослед кандидата на ранг листи за упис на прву годину докторских студија утврђује се на основу
следећих критеријума:
Основни критеријуми:
1. Општа просечна оцена остварена на основним и мастер академским студијама – до 40 бодова,
2. Дужина студирања на основним и мастер академским студијама – до 10 бодова,
3. Научна продукција – до 20 бодова, и
4. Успех на интервјуу – до 30 бодова.
Допунски критеријум: Учешће у научноистраживачким пројектима током или након студија. Допунски
критеријум се примењује када применом основних критеријума два или више кандидата остваре исти
број бодова.
Додатно се од кандидата захтева познавање једног страног језика и одговарајуће познавање
информатичких вештина.
7. Начин и рокови за подношење жалбе на утврђени редослед:
Кандидат може поднети приговор на регуларност поступка или своје место на прелиминарној ранг
листи у року од 36 сати од објављивања прелиминарне ранг листе на Факултету.
Приговор се подноси Комисији за упис на студијске програме Факултета, на чији предлог декан
доноси решење по приговору у року од 24 сата од пријема приговора.
8. Упис страних држављана:
Лице које је завршило претходно образовање у иностранству или део образовања у иностранству,
може да се упише на студијски програм, ако му се призна страна високошколска исправа у складу са
законом и посебним општим актом Универзитета.
Страни држављанин може да се упише под истим условима као и домаћи држављанин.
Страни држављанин плаћа школарину у току целог школовања, осим ако међународним споразумом
или билатералним споразумом Универзитета није другачије одређено.
Страни држављанин може да се упише на студијски програм ако пружи доказ о познавању српског
језика у складу са Статутом Универзитета, односно о познавању језика на којем се изводи настава и
ако је здравствено осигуран.
Страни држављанин и лице које је завршило претходно високо образовање у иностранству, може да
конкурише за упис уз доказ да је покренут поступак за признавање стране високошколске исправе.
Наведени кандидати морају до уписа да приложе решење о признавању иностране јавне исправе,
као услов за упис на студијски програм.
Документација која се подноси приликом пријављивања кандидата:
а) доказ о признавању стране високошколске исправе или потврда о поднетом захтеву за
признавање стране високошколске исправе;
б) доказ о познавању српског језика;
в) доказ да је здравствено осигуран за школску годину у коју се уписује.
9. Напомена:
Пријаве на конкурс се подносе студентској служби Педагошког факултета у Сомбору, Подгоричка бр.
4.
Додатне информације могу се добити на Педагошком факултету у Сомбору, Подгоричка 4, тел.
025/412-030 лок. 114 или на интернет адреси www.pef.uns.ac.rs.
УЧИТЕЉСКИ ФАКУЛТЕТ НА МАЂАРСКОМ НАСТАВНОМ ЈЕЗИКУ
Адреса: Суботица, Штросмајерова 11.
Телефон: 024 624 444
Факс: 024 624 424
Студентска служба, телефон: 024 624 401
Жиро рачун: 840-2112666-13
E-mail: office@magister.uns.ac.rs
Интернет адреса: www.magister.uns.ac.rs
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МАСТЕР АКАДЕМСКЕ СТУДИЈЕ
1. Број слободних места за упис студената:
На факултет се може уписати укупно 40 студената, и то:
- 25 студената чије се образовање финансира из буџета и
- 15 самофинансирајућих студената.
На поједине студијске програме може се уписати следећи број студената:
Школарина
Студијски програм
Буџет
Самофин.
Укупно
за држављане
Србије (дин.)
Мастер учитељ
25
50.000,00
15
10
Мастер васпитач
10
5
15
50.000,00
Укупно
25
15
40

Школарина
за странце
(евра)
2.300,00
2.300,00

2. Услови конкурисања:
На студијски програм другог степена, мастер академских студија, које организује Факултет, могу се
уписати сви дипломирани студенти Учитељског факултета или другог сродног факултета, који су
завршили студије по четворогодишњем плану и програму и поседују знање мађарског језика
неопходно за праћење наставе. Mогу се уписати кандидати који су претходно остварили обим
основних студија од 240 ЕСПБ бодова на Учитељском факултету на мађарском наставном језику у
Суботици, Универзитета у Новом Саду
1. могу се уписати кандидати који су претходно остварили обим основних студија од 240 ЕСПБ
бодова на неким од сродних Факултета Универзитета у Новом Саду
2. могу се уписати кандидати који су претходно остварили обим основних студија од 240 ЕСПБ
бодова на неким од факултета Учитељским или утврђеним сродним факултетима ван
Универзитета у Новом Саду
3. Кандидати из претходног става тачка 2. и 3. могу уписати мастер академске студије уз
савладавање садржаја одговарајућих студијских програма (полагање диференцијалних
испита) и након провере знања мађарског језика, а по одлуци Већа факултета.
Лице које је завршило претходно образовање или део образовања у иностранству може да
конкурише за упис на студијски програм у случају када поступак за признавање стране школске
исправе није завршен пре рока за подношење пријаве на конкурс. Кандидати наведени у овом ставу
морају до уписа да приложе решење о признавању стране јавне исправе.
3. Конкурсни рок:
Први конкурсни рок:
- пријављивање кандидата 5. и 6. октобар 2022.
- објављивање прелиминарне ранг листе 10. октобар 2022.
- објављивање коначне ранг листе 13. октобар 2022.
- упис примљених кандидата 14. октобар 2022.
Други конкурсни рок:
- пријављивање кандидата 18. октобар 2022.
- објављивање прелиминарне ранг листе 20. октобар 2022.
- објављивање коначне ранг листе 24. октобар 2022.
- упис примљених кандидата 25. октобар 2022.
4. Документација која се подноси приликом пријављивања кандидата:
- важећа лична карта
- копија дипломе о стеченом високом образовању
5. Новчане накнаде:
- за упис 5000,00 дин
6. Критеријуми за утврђивање редоследа кандидата на ранг листи:
Ранг листа кандидата формира се на основу просечнe оценe студента остварене на основним
академским студијама.
Помоћни критеријум је: време студирања на основним студијама, с тим да се дужина студирања
изражава кроз број месеци од уписа до полагања последњег испита на основним студијама.
У случају да два или више кандидата освоје исти број бодова, примењује се помоћни критеријум тако
да се дати кандидати рангирају по дужини студија где предност имају они кандидати који су студије
завршили за мањи број месеци.
Право на упис стиче кандидат који је на ранг листи рангиран у оквиру броја утврђеног за упис.
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На истом степену студија студент може бити уписан у прву годину студија у статусу студента чије се
студије финансирају из буџета само једанпут
7. Начин и рокови за подношење жалбе на утврђени редослед:
Кандидат може поднети приговор на регуларност поступка утврђеног конкурсом или своје место на
ранг листи у року од 36 сати од објављивања прелиминарне ранг листе на Факултету.
Приговор се подноси комисији за упис факултета, на чији предлог декан доноси решење по
приговору у року од 24 сата од пријема приговора.
8. Упис страних држављана:
- додатна документација која се подноси приликом пријављивања кандидата
Нострификована диплома стране високошколске установе, уверење о здравственом осигурању за
школску годину коју уписује, уплата школарине од 2.300,00 евра. Страни држављанин може да се
упише на студијски програм ако пружи доказ о познавању мађарског језика
9. Напомена:
Лица са инвалидитетом, односно студенти припадници ромске националности, 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
2022/2023. Години уписују се применом афирмативних мера које се спроводе у складу са програмом
примене афирмативних мера за упис на студије лица са инвалидитетом, односно припадника ромске
националне мањине
- контакт телефони за добијање информација
Судентска служба: 024 624 401
MAGYAR TANNYELVŰ TANÍTÓKÉPZŐ KAR
Cím: Szabadka, Strossmayer utca 11.
Telefon: 024 624 444
Fax: 024 624 424
Folyó számla szám: 840-2112666-13
E-mail: office@magister.uns.ac.rs
Honlap: www.magister.uns.ac.rs
MESTERKÉPZÉS
1. Meghirdetett helyek
A Tanítóképző Karra összesen 40 hallgató iratkozhat be a mesterképzésre:
- 25 a költségvetés terhére,
- 15 önköltséges alapon.
A különböző szakokra a következő számú hallgató iratkozhat:
Szakirány
Tanító – mester
Óvodapedagógus –mester
Összesen

Költségvetés
terhére

Önköltséges

Összesen

15
10
25

10
5
15

25
15
40

Tandíj
(dinár)
50.000,00
50.000,00

Tandíj a külföldi
állampolgárok
számára (euró)
2.300,00
2.300,00

2. Pályázati feltételek
Mesterképzésre, az akadémiai tanulmányok második fokozatára, mindazok a jelentkezők beiratkozhatnak,
akik a Magyar Tannyelvű Tanítóképző Karon vagy hasonló profilú egyetemi karon, alapképzésen oklevelet
szereztek és az alapfokú tanulmányaik négyéves időtartamúak voltak és tudnak magyarul, olyan szinten,
hogy kövessék az előadásokat, illetve magyar nyelven vizsgázhassanak. A felsorolt általános feltételek
mellett a jelentkezők a következő módon iratkozhatnak be a Magyar Tannyelvű Tanítóképző Kar
mesterképzésére:
1. Beiratkozhatnak azok a jelentkezők, akik az Újvidéki Egyetem szabadkai Magyar Tannyelvű
Tanítóképző Karán 240 ECTS pont terjedelmű alapképzésen szereztek oklevelet
2. Beiratkozhatnak azok a jelentkezők, akik az Újvidéki Egyetem valamelyik, a Tanítóképzőhöz
hasonló profilú karán 240 ECTS pont terjedelmű alapképzésen szereztek oklevelet
3. Beiratkozhatnak azok a jelentkezők, akik a Tanítóképzőn vagy hasonló profilú karon szereztek
oklevelet az Újvidéki Egyetemen kívül 240 ECTS pont terjedelemben
Azoknak a jelentkezőknek, akik a fent említett 3. és 4. pont alapján iratkoznak mesterképzésre, el kell
sajátítaniuk az alapképzés tantervének anyagát (különbözeti vizsgákat tesznek), vizsgát tesznek a magyar
nyelv ismeretéből, mindezt a Kari Tanács határozata alapján.

80

Azok a jelöltek, akik az alapképzést külföldön végezték el, pályázhatnak, miután honosították a külföldön
szerzett diplomájukat.
Amennyiben a honosítási folyamat nem zajlott le, ezek a jelöltek kötelesek igazolást hozni, hogy a
honosítás folyamatban van. Iratkozáskor a honosított diplomát kell átadniuk.
3. Pályázati határidő
Első pályázati időszak
- jelentkezés 2022. október 5., 6.
- elsődleges rangsor 2022. október 10.
- végleges rangsor 2022. október 13.
- iratkozás 2022. október 14.
Második pályázati időszak
- jelentkezés 2022. október 18.
- elsődleges rangsor 2022. október 20.
- végleges rangsor 2022. október 24.
- iratkozás 2022. október 25.
4. Jelentkezéskor a következő iratokat kell átadni:
Személyi igazolvány, az egyetemi diploma és melléklet fénymásolata (az eredetit is fel kell mutatni)

-

5. Árjegyzék
iratkozás 5000 dinár

6. A jelentkezők rangsorolásának kritériumai
A jelöltek rangsora egy alapvető és egy kiegészítő kritérium alapján alakul ki.
Az alapvető kritérium a következő:
Az alapképzésen megvalósított átlagosztályzat,
Kiegészítő kritérium:
Az alapképzésen eltöltött tanulmányok időtartama (a naptári hónapok száma az alapképzésre való
beiratkozástól az utolsó vizsga letételéig).
Abban az esetben, ha két vagy több jelöltnek ugyanannyi pontja van, akkor ezeket a jelölteket az
alapképzés időtartama alapján rangsoroljuk, azzal, hogy annak a jelöltnek lesz elsőbbsége, aki rövidebb idő
alatt végezte el az alapképzést.
Beiratkozásra azok a jelöltek jogosultak, akik a rangsorolt jelöltek jegyzékén a beiratkozási keretlétszámon
belül helyezkednek el.
Az állami költségvetés terhére azok a jelöltek iratkozhatnak be, akik a rangsorolt jelöltek jegyzékén a
költségvetés terhére előlátott beiratkozási keretlétszámon belül helyezkednek el.
Önköltséges hallgatóként azok a jelöltek iratkozhatnak be, akik a rangsorolt jelöltek jegyzékén az
önköltséges hallgatóknak előlátott beiratkozási keretlétszámon belül helyezkednek el.
Azok a jelöltek, akik iskoláztatásuk során már voltak az állami költségvetés terhére tanuló hallgatók, nem
iratkozhatnak be újra az állami költségvetés terhére a tanulmányoknak ugyanarra a szintjére.
7. A fellebbezés módja és határideje
A jelölt fellebbezhet a pályázat törvényessége, illetve a ranglista ellen 36 órával az előzetes ranglista
kihirdetése után. A fellebbezést a Felvételi Bizottság véleményezi, és ennek alapján a dékán legfeljebb 24
órán belül határozatot hoz a fellebbezéssel kapcsolatban.
8. A külföldi állampolgárok beiratkozása
Külön iratok, amit jelentkezéskor át kell adni:
- honosított egyetemi diploma
- igazolás arról, hogy az aktuális tanévre van egészségügyi biztosítása
- igazolás a tandíj (2300 euró) befizetéséről
9. Megjegyzés
A fogyatékkal élő, illetve roma nemzetiségű hallgatók, akik az alapképzésen, az affirmatív intézkedések
keretében, Vajdaság Autonóm Tartomány költségvetésének terhére végezték tanulmányaikat, a 2022/23-as
tanévben az affirmatív intézkedések keretében, a költségvetés terhére iratkozhatnak a mestertanulmányok
első évére az Újvidéki Egyetem karain, az Egyetem affirmatív intézkedésekről szóló programjában
foglaltakkal összhangban.
Telefon: 024 624 40
УНИВЕРЗИТЕТСКИ ЦЕНТАР ЗА ИНТЕРДИСЦИПЛИНАРНЕ
И МУЛТИДИСЦИПЛИНАРНЕ СТУДИЈЕ И ИСТРАЖИВАЊА - УЦИМСИ
21000 Нови Сад, Др Зорана Ђинђића 1
Телефон: 021 485 2027, 021 485 2033
Факс: 021 450 418
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Жиро рачун: 840-631666-25 (позив на број 05101636534)
E-mail: studentska.sluzba@uns.ac.rs
Интернет адреса: http://www.uns.ac.rs
МАСТЕР АКАДЕМСКЕ СТУДИЈЕ
1. Број слободних места за упис студената:
У оквиру УЦИМСИ може се уписати укупно 50 студенaтa, и то:
- 7 студенaта чије се образовање финансира из буџета и
- 43 самофинансирајућа студента.
На поједине студијске програме може се уписати следећи број студената:
Школарина
Студијски програм
Буџет Самофин. Укупно за држављане
Србије (дин.)
Форензика
Вибро-акустичко инжењерство
Укупно

2
5
7

23
20
43

25
25
50

100.000,00
100.000,00

Школарина
за странце
(евра)
3.000,00
2.300,00

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
2022/2023. години уписују се применом афирмативних мера за упис на студије лица са
инвалидитетом, односно припадника ромске националне мањине.
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:
Форензика
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.
Вибро-акустичко инжењерство
На студије се могу уписати студенти који су завршили основне академске студије из техничких
инжењерских дисциплина или физике уз остварених 240 ЕСПБ.
Кандидати пријављени на Конкурс који не испуњавају услове за упис могу да стекну право уписа на
мастер академске студије Вибро-акустиичко инжењерство након положене разлике у испитима, а на
основу претходне одлуке Комисије за упис студената на студијски програм мастер академских
студија Вибро-акустиичко инжењерство.
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 12.9. до 7.10.2022. године
- објављивање прелиминарне ранг листе: 10.10.2022. године
- објављивање коначне ранг листе: 13.10.2022. године
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- упис примљених кандидата: 14.10. и 17.10.2022. године
Други конкурсни рок:
- пријављивање кандидата: од 18.10. до 21.10.2022. године
- објављивање прелиминарне ранг листе: 24.10.2022. године
- објављивање коначне ранг листе: 27.10.2022. године
- упис примљених кандидата: од 28.10. и 31.10.2022. 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;
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 Универзитетског центра за интердисциплинарне и мултидисциплинарне студије и
истраживања - УЦИМСИ.
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 (Пу1) 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. Рок за предају жалбе у првом конкурсном року
је 12.10.2022. године до 13 часова, а у другом конкурсном року 26.10.2022. године до 13 часова.
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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