УНИВЕРЗИТЕТ У НОВОМ САДУ
21000 Нови Сад, Др Зорана Ђинђића 1
Телефон: 021 485 2020
Факс: 021 450 418
E-mail: rektorat@uns.ac.rs
Интернет адреса: http://www.uns.ac.rs
На основу члана 83. Закона о високом образовању (oбјављен у Службеном гласнику Републике
Србије, број 76/2005, ступио на снагу: 10.9.2005, измене и допуне: 100/2007 - аутентично тумачење,
97/2008, 44/2010, 93/2012, 89/2013, 99/2014, 45/2015 - аутентично тумачење и 68/2015 и 87/2016),
члана 111. Статута Универзитета у Новом Саду и oдлука Сената Универзитета у Новом Саду од 11.
маја 2017. године и 28. јула 2017. године, Универзитет у Новом Саду расписује
КОНКУРС ЗА УПИС СТУДЕНАТА У ПРВУ ГОДИНУ ОСНОВНИХ
И ИНТЕГРИСАНИХ СТУДИЈА НА УНИВЕРЗИТЕТУ У НОВОМ САДУ
У ШКОЛСКОЈ 2017/2018. ГОДИНИ
Други конкурсни рок:
Пријем
докумената

Пријемни
испит

ПОЉОПРИВРЕДНИ ФАКУЛТЕТ

4-5.9.

7.9.

ФИЛОЗОФСКИ ФАКУЛТЕТ

4-5.9.

7-8.9.

ТЕХНОЛОШКИ ФАКУЛТЕТ

4-5.9.

7.9.

ПРАВНИ ФАКУЛТЕТ

4-5.9.

7.9.

МЕДИЦИНСКИ ФАКУЛТЕТ

4-5.9.

7.9.

ФАКУЛТЕТ

ЕКОНОМСКИ ФАКУЛТЕТ

7.9.
Суботица,
Нови Сад

4-5.9.
Суботица,
Нови Сад,
Бујановац

8.9.
Бујановац

ФАКУЛТЕТ ТЕХНИЧКИХ НАУКА

4-5.9.

7-8.9.

ПРИРОДНО-МАТЕМАТИЧКИ ФАКУЛТЕТ

4-5.9.

7.9.

1.9.
1.9.
1.9.

2-13.9.
5-13.9.
4-20.9.

4-5.9.

7.9.

4-5.9.

7.9.

4-5.9.

7-8.9.

АКАДЕМИЈА УМЕТНОСТИ
Департман музичкe уметности
Департман ликовних уметности
Департман драмских уметности
ГРАЂЕВИНСКИ ФАКУЛТЕТ
ТЕХНИЧКИ ФАКУЛТЕТ "МИХАЈЛО
ПУПИН"
ФАКУЛТЕТ СПОРТА И ФИЗИЧКОГ
ВАСПИТАЊА
ПЕДАГОШКИ ФАКУЛТЕТ

4-5.9.

УЧИТЕЉСКИ ФАКУЛТЕТ НА
МАЂАРСКОМ НАСТАВНОМ ЈЕЗИКУ

4-5.9.

претходна провера
способности 5.9.
пријемни испит 7.9.
претходна провера
способности 6.9.
пријемни испит 8.9.
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Објављивање
ранг листе

Упис

прелиминарна 8.9.
13-15.9.
коначна 12.9.
прелиминарна 11.9.
14-15.9.
коначна 13.9.
прелиминарна до 8.9.
12-14.9.
коначна до 11.9.
прелиминарна 7.9.
11-12.9.
коначна 8.9.
прелиминарна 11.9.
14-22.9.
коначна 13.9.
прелиминарна
8.9. Суботица, Нови Сад
18-19.9.
9.9. Бујановац
Суботица,
коначна
Нови Сад,
15.9. Суботица, Нови Сад, Бујановац
Бујановац
прелиминарна 8.9.
12-13.9.
коначна 11.9.
прелиминарна до 8.9.
13-14.9.
коначна 12.9.
прел. 14.9. кон. 20.9.
прел. 14.9. кон. 20.9.
прел. 14.9. кон. 22.9.
прелиминарна 7.9.
коначна 9.9.
прелиминарна 7.9.
коначна 11.9.
прелиминарна 8.9.
коначна 9.9.

20.9.
20.9.
22.9.
11.9.
11-13.9.
11-13.9.

прелиминарна 8.9.
коначна 11.9.

12-13.9.

прелиминарна 9.9.
коначна 12.9.

13.9.

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
ОСНОВНЕ АКАДЕМСКЕ СТУДИЈЕ
1. Број слободних места за упис студената:
На факултет се може уписати укупно 172 студената, и то:
- 53 студената чије се образовање финансира из буџета и
- 119 самофинансирајућих студената.
На поједине студијске програме може се уписати следећи број студената:
Школарина
за држављане
за странце
Србије (динара)
(евра)
74.800,00
2.000,00
88.000,00
2.000,00
63.800,00
2.000,00
63.800,00
2.000,00
74.800,00
2.000,00
74.800,00
2.000,00
74.800,00
2.000,00

Студијски програм

Буџет

Самофин.

Укупно

Сточарство
Фитомедицина
Пољопривредна техника
Уређење, коришћење и заштита вода
Агроекономски
Хортикултура
Пејзажна архитектура
Агроекологија и заштита животне
средине
Агротуризам и рурални развој
Органска пољопривреда
Агроиндустријско инжењерство
Укупно

18
0
3
7
9
4
0

0
8
0
5
12
4
12

18
8
3
12
21
8
12

0

22

22

74.800,00

2.000,00

0
0
12
53

31
22
3
119

31
22
15
172

74.800,00
74.800,00
74.800,00

2.000,00
2.000,00
2.000,00

2. Услови конкурисања:
У прву годину основних академских и интегрисаних студија могу се уписати лица са завршеним
средњим образовањем у четворогодишњем трајању
3. Полагање пријемног испита:
Кандидати који конкуришу за упис на основним академским студијама полажу пријемни испит по
избору из предмета: хемија, биологија, математика и економика предузећа.
Кандидати се приликом пријаве на конкурс изјашњавају из ког предмета желе да полажу пријемни
испит.
Кандидати су обавезни да на полагање пријемног испита понесу са собом личну карту или пасош.
Кандидат чији идентитет није утврђен не може полагати пријемни испит.
4. Конкурсни рокови:
Други конкурсни рок:
- пријављивање кандидата 04. и 05.09.2017.године
- полагање пријемног испита 07.09.2017. године
- објављивање прелиминарне ранг листе 08.09.2017.године
- објављивање ранг листе за упис 12.09.2017.године
- упис примљених кандидата 13.-15.09.2017. године
5. Документација која се подноси приликом пријављивања кандидата:
1. Кандидати приликом пријаве на конкурс подносе на увид ОРИГИНАЛНА ДОКУМЕНТА, а уз
пријавни лист предају фотокопије које не треба оверавати:
- сведочанства сва четири разреда завршене школе и диплому о положеном завршном, односно
матурском испиту,
- копију личне карте уз достављања оригинала на увид. У случају чиповане личне карте потребно је
доставити очитану личну карту.
- пријавни лист из Информатора који се купује у трафици у холу Факултета,
- потврда о пријави на конкурс из Информатора који се купује у трафици у холу Факултета,
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- доказ о уплати накнаде за полагање пријемног испита у износу од 6.600,00 динара, на жиро рачун
Факултета са назнаком “за полагање пријемног испита”(Број рачуна 840-1736666-97, Број модела 97,
Позив на број 7117102400100)
2. Кандидати који стекну право на упис подносе:
- оригинална документа: сведочанства сва четири разреда завршене школе и диплому о положеном
завршном, односно матурском испиту
- комплет за упис који се купује на портирници Факултета, у оквиру којег су два ШВ 20 обрасца,
- две фотографије, формата 4,5 x 3,5 cm,
- доказ о уплати трошкова уписа и премије за колективно осигурање студента у износу од 5.750,00
динара на жиро-рачун Факултета, (Број рачуна 840-1736666-97, Број модела 97, Позив на број
6817102400101)
- доказ о уплати школарине за самофинансирајуће студенте (позив на број ће добити од референта
студентске службе).
Самофинансирајући студенти школарину могу платити у две рате.
3. Фотокопије докумената кандидата који нису примљени на конкурс се не враћају.
4. Студенти који су у претходном школовању студирали у статусу буџетских студената, немају
право поновног уписа на исти ниво студија у овом статусу.
5. Припадници националне мањине чији је језик у службеној употреби на територији АП
Војводине могу полагати пријемни испит на матерњем језику на основу личног захтева
поднетог приликом пријаве на конкурс у писаном облику.
6. Лица са посебним потребама могу полагати пријемни испит на начин прилагођен њиховим
потребама који предложе у писменом облику приликом пријаве на конкурс у складу са
објективним могућностима Факултета.
7. Припадници српске националне мањине из суседних земаља могу се уписати на Факултет под
истим условима као и држављани Републике Србије. Поред прописане документације
приликом пријављивања морају предати још и Изјаву да су припадници српске националне
мањине из суседних земаља (модел изјаве објављен на сајту Факултета) и изјава мора бити
оверена у општини/месној заједници становања.
8. Пријемни испит не полажу кандидати који су у четвртом разреду средње школе освојили једно
од прва три појединачна места на републичком такмичењу које организује Министарство
просвете и науке, или на међународном такмичењу из предмета који се полаже на пријемном
испиту, као и лица која већ имају завршен први степен студија, у оквиру студијских програма
које реализује Факултет, на лични захтев који се подноси од 01. до 15. јула.
6. Новчане накнаде:
- за полагање пријемног испита износ од 6.600,00 динара,
- за упис износ од 5.750,00 динара,
- самофинансирајући студенти прву рату школарине
7. Критеријуми за утврђивање редоследа кандидата на ранг листи:
Кандидат који конкурише на упис у прву годину основних академских и интегрисаних студија може да
се приликом пријаве на конкурс изјасни за два студијска програма (под А и под Б). Редослед жеља
кандидата под А и под Б значи приоритет при сачињавању ранг листе.
Након бодовања уколико кандидат по жељи А стекне право на упис из буџета не рангира се на листи у
жељи под Б.
Уколико је кандидат у жељи под А стекао право на упис самофинансирањем рангира се и на листи у
жељи под Б где може стећи право на упис на терет буџета, односно самофинансирањем.
Редослед кандидата за упис у прву годину основних академских и интегрисаних студија утврђује се
према општем успеху постигнутом у средњој школи и резултату постигнутом на пријемном испиту.
Кандидат по оба основа може укупно остварити највише 100 бодова.
Код полагања пријемног испита из два предмета даје се по 10 питања а код полагања пријемног
испита из једног предмета даје се по 20 питања с тим што се у оба случаја једно питање вреднује са
по три бода.
Сматра се да је кандидат положио пријемни испит, и тиме стекао право на рангирање ради уписа,
уколико на пријемном испиту оствари најмање 14 бодова.
Под општим успехом у средњој школи подразумева се збир просечних оцена из свих предмета у
првом, другом, трећем и четвртом разреду помножен са 2. По овом основу кандидат може стећи
најмање 16, а највише 40 бодова. Општи успех у средњој школи рачуна се заокруживањем на две
децимале.
Резултат који кандидат може постићи на пријемном испиту оцењује се од 0 до 60 бодова,
заокруживањем на две децимале.
Кандидат се може уписати у статусу буџетског студента уколико се налази на јединственој ранг листи
до броја одобреног за упис кандидата на терет буџета и ако освоји више од 50 бодова.
Кандидат се може уписати у статусу самофинансирајућег студента уколико се налази на јединственој
ранг листи до броја одобреног за упис самофинансирајућих студената и ако освоји најмање 30 бодова.
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Факултет организује пријемни испит независно од броја пријављених кандидата за упис у прву годину
основних академских и интегрисаних студија.
8. Начин и рокови за подношење жалбе на утврђени редослед:
Кандидат може поднети приговор Централној комисији за упис кандидата на регуларност конкурса,
регуларност пријемног испита и своје место на ранг листи у року од 36 сати од објављивања
00
00
прелиминарне ранг листе. Приговори се подносе у писаној форми у архиви Факултета 8 до 15 . 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 плаћа школарину, осим ако међународним или билатералним споразумом није
другачије одређено. Страни држављани полажу пријемни испит. Кандидат страни држављанин,
приликом пријављивања на конкурс подноси нострификовану диплому. Уколико се не заврши поступак
нострификације до тренутка пријаве на конкурс, кандидат може донети потврду да је нострификација у
току. Кандидати морају до уписа да приложе решење о признавању иностране исправе, као услов за
упис на студијски програм.
Приликом пријављивања кандидата страни држављанин је дужан да Факултету поднесе додатну
документацију, и то:
– да је здравствено осигуран за школску годину коју уписује и
– да влада српским језиком, што доказује уверењем овлашћене комисије.
10.Напомена:
У укупном броју буџетски финансираних студената урачунат је 1% за припаднике ромске националне
мањине, у оквиру Програма афирмативне мере. Припадници ромске националне мањине, поред
прописане документације приликом пријављивања, у обавези су да приложе и следећа документа:
Изјаву у писаној форми да је припадник ромске националне мањине (модел изјаве објављен на сајту
Факултета).
Препоруку Националног савета ромске националне мањине (модел препоруке објављен на сајту
Факултета).
У укупном броју буџетски финансираних студената урачунат је и 1% за кандидате са инвалидитетом, у
оквиру Програма афирмативне мере. Особе са инвалидитетом поред прописане документације,
приликом пријављивања, у обавези су да приложе и један од следећих докумената:
Решење надлежног органа о постојању телесног оштећења и/или
Решење о праву на додатак за туђу негу и помоћ
Мишљење Интерресорне комисије
Препоруку Удружења студената са хендикепом
Кандидати којима није рађена процена телесног оштећења и који нису корисници права на додатак за
туђу негу и помоћ, достављају медицинску документацију која мора бити издата од надлежне
здравствене институције и не сме бити старија од 6 месеци. Неопходно је да се из лекарског извештаја
може закључити на који начин инвалидитет/здравствено стање утиче на исходе учења и свакодневно
функционисање.
Упис на Факултет у оквиру Програма афирмативне мере уписа студената ромске националне мањине
и студената са инвалидитетом, у оквиру квота до 1%, може да оствари само студент који је положио
пријемни испит.
У укупном броју буџетски финансираних студената урачунат је и 1% за држављане Републике Србије
који су средњу школу завршили у иностранству, под условом да им се призна стечена страна школска
исправа, а уколико поступак признавања није окончан, ова лица уз пријаву подносе потврду о томе да
је поступак признавања у току.
У случају да Министарство просвете, науке и технолошког развоја Републике Србије не да сагласност
на број студената који се финансирају из буџета Покрајине, број студената за упис на основне
академске и интегрисане студије на Пољопривредном факултету Универзитета у Новом Саду за
школску 2017/2018 годину, финансираће се из буџета Покрајине до нивоa, односно броја студената на
коју сагласност да Министарство просвете, науке и технолошког развоја Републике Србије.
Уколико Министарство просвете, науке и технолошког развоја Републике Србије одобри мањи број
студената од броја предвиђеног овом одлуком, Пољопривредни факултет Универзитета у Новом Саду
ће приликом уписа кандидата приоритет дати студијским програмима који су дефицитарни.
Пре приступа полагању пријемног испита проверити на огласној табли да ли су коректно унешени
бодови успеха из средње школе и да ли је пријављено минимум 25 кандидата на студијски програм.
У случају да број пријављених кандидата на неким од студијских програма буде мањи од 25, неће се
организовати настава на том студијском програму, а кандидатима пре приступа полагању пријемног
испита, биће сугерисано да се изјасне за неки други студијски програм.
Контакт телефон за добијање информација је 021/485-3209, 021/485-3388 и 021/485-3219.
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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
1. Број слободних места за упис студената:
ОСНОВНЕ АКАДЕМСКЕ СТУДИЈЕ
На факултет се може уписати укупно 198 студената, и то:
- 11 студената чије се образовање финансира из буџета и
- 187 самофинансирајућих студенатa.
На поједине студијске програме може се уписати следећи број студената:
Студијски програм
Српска филологија: Српски језик и
књижевност
Српска филологија у контакту са
словачком/мађарском филологијом
Српска књижевност и језик
Компаративна књижевност са
теоријом књижевности
Енглески језик и књижевност
Немачки језик и књижевност
Француски језик и књижевност са
другим романским језиком и
културом
Руски језик и књижевност
Мађарски језик и књижевност
Словачки језик и књижевност
Румунски језик и књижевност
Русински језик и књижевност
Историја
Педагогија
Психологија
Социологија
Филозофија
Журналистика
Социјални рад
Укупно

Буџет

Самофин.

Укупно

Школарина
за држављане
Србије (дин.)

Школарина
за странце
(евра)

0

14

14

65.000,00

2.000,00

0

10

10

65.000,00

2.000,00

0

33

33

65.000,00

2.000,00

0

5

5

65.000,00

2.000,00

0
0

0
0

0
0

96.000,00
65.000,00

2.000,00
2.000,00

3

22

25

65.000,00

2.000,00

0
1
2
1
2
0
0
0
0
2
0
0
11

9
9
15
18
13
14
0
0
1
23
1
0
187

9
10
17
19
15
14
0
0
1
25
1
0
198

65.000,00
65.000,00
65.000,00
65.000,00
65.000,00
96.000,00
96.000,00
96.000,00
65.000,00
65.000,00
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
2.000,00
2.000,00

2. Услови конкурисања:
У прву годину основних академских студија на Филозофском факултету могу се уписати кандидати који
су у Републици Србији завршили средње образовање у четворогодишњем трајању и који покажу
одговарајући успех на пријемном испиту. Ближи услови уписа у прву годину основних академских
студија на Филозофском факултету одређују се Правилником о упису на студијске програме УНС,
Правилником о упису кандидата на студијске програме које реализује Филозофски факултет,
Конкурсом за упис кандидата који расписује Универзитет у Новом Саду и одговарајућим студијским
програмима.
3. Полагање пријемног испита:
Кандидат за упис на студије првог степена полаже пријемни испит. Пријемни испит обухвата
одговарајуће програмске садржаје који се изучавају у средњој школи у четворогодишњем трајању.
Пријемни испити се одржавају посебно за сваки студијски програм основних академских студија. Начин
полагања пријемног испита и начин бодовања резултата пријемног испита предвиђени су
Правилником о упису кандидата на студијске програме које реализује Филозофски факултет.
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Садржај, начин полагања и вредновања пријемног испита налазе се у информатору
(http://www.ff.uns.ac.rs/upis/upis_informator.html) за сваки студијски програм који се реализује на
Филозофском факултету у Новом Саду.
Пријемни испит не полажу:
- кандидати који су у трећем и/или четвртом разреду средње школе освојили једно од прва три
појединачна места на такмичењу које организује Министарство просвете Републике Србије или на
међународном такмичењу из предмета који се полаже на пријемном испиту, а признаје им се да су
постигли максималан број бодова из тог предмета;
Право да се постигнути успех на републичком, односно међународном такмичењу из одговарајућег
предмета вреднује максималним бројем бодова остварује се тако што кандидат подноси:
- молбу
- одговарајућу диплому декану Факултета приликом подношења пријаве за полагање пријемног испита
- доказ о уплати накнаде за пријаву на конкурс и полагање пријемног испита
4. Конкурсни рокови:
Други конкурсни рок:
- пријављивање кандидата – 4. и 5. септембар 2017. године (од 9:00 до 13:00 часова)
- полагање пријемног испита – 7. и 8. септембар 2017. године (од 9:00 часова)
- објављивање прелиминарне ранг листе – 11. септембар 2017. године (до 15:00 часова)
- подношење приговора на објављену прелиминарну ранг листу – 13. септембар 2017.
године (од 9:00 до 12:00 часова)
- објављивање коначне ранг листе – 13. септембар 2017. године (до 15:00 часова)
- упис примљених кандидата – 14. и 15. септембар 2017. године (од 9:00 до 13:00 часова)
Сва ближа обавештења у вези са спровођењем конкурса биће истакнута на огласним таблама и на
сајту Факултета.
5. Документација која се подноси приликом пријављивања кандидата:
Кандидати приликом пријаве на конкурс подносе на увид оригинална документа, а уз пријавни лист
подносе фотокопије ових докумената:
- сведочанство за све разреде претходно завршене школе
- диплому о положеном завршном односно матурском испиту и
- лична карта (у случају чиповане личне карте, потребно је доставити очитану личну карту).
Кандидати су обавезни да на пријемни испит понесу са собом важећу личну исправу (личну карту или
пасош).
5a) Документација која се подноси приликом уписа
Кандидат који је остварио право на упис, поред поднетих фотокопија подноси:
- два обрасца ШВ-20;
- две фотографије 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;
- индекс
- оригинал диплому о положеном завршном односно матурском испиту.
* Све уплате се врше на исти жиро-рачун факултета http://www.ff.uns.ac.rs/upis/upis_ziro_racun.html
Фотокопије докумената кандидата који нису примљени се не враћају.
НАПОМЕНА:
Одлуком Савета Факултета, одобрено је плаћање школарине у 4 (четири) једнаке рате према следећој
динамици:
o 1. рата приликом уписа године
o 2. рата до 15. јануара
o 3. рата до 15. марта
o 4. рата приликом овере летњег семестра
6. Новчане накнаде:
- за упис и премију колективног осигурања: 7.000,00 динара
- прва рата за упис самофинансирајућих студената
7. Критеријуми за утврђивање редоследа кандидата на ранг листи:
Кандидат за упис на студијски програм може освојити укупно највише 100 бодова и то по основу
општег успеха у средњој школи и по основу резултата постигнутог на пријемном испиту.
Под општим успехом у средњој школи подразумева се збир просечних оцена у сваком разреду средње
школе помножен са 2. По овом основу кандидат може стећи најмање 16, а највише 40 бодова. Општи
успех у средњој школи рачуна се заокруживањем на две децимале.
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На пријемном испиту кандидат може стећи од 0 до 60 бодова. Кандидат је положио пријемни испит (и
тиме стекао право на рангирање ради уписа) уколико на пријемном испиту освоји најмање 14 бодова.
Кандидат се може уписати на студијски програм у статусу студента који се финансира из буџета
(статус буџетског студента) или студента који сам финансира студије (статус самофинансирајућег
студента) у зависности од укупног броја остварених бодова, места на ранг листи и броја утврђеног за
упис на тај студијски програм.
Кандидат се може уписати у статусу буџетског студента уколико се налази на јединственој ранг листи
до броја одобреног за упис кандидата на терет буџета и ако освоји више од 50 бодова.
Кандидат се може уписати у статусу самофинансирајућег студента уколико се налази на јединственој
ранг листи до броја утврђеног за упис самофинансирајућих студената и ако освоји најмање 30 бодова.
Ако се кандидат који је на коначној/општој ранг листи рангиран у оквиру броја предвиђеног за упис не
упише у року утврђеном у овом Конкурсу, сматраће се да је одустао од уписа, па ће на његово место
бити уписан наредни кандидат према редоследу на коначној/општој ранг листи.
8. Начин и рокови за подношење жалбе на утврђени редослед:
Кандидат може поднети приговор на регуларност поступка утврђеног Конкурсом, 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 доноси решење по
приговору у року од 24 сата од пријема приговора.
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 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 завршеној средњој школи у четворогодишњем трајању и уверење о држављанству.
Уколико се не заврши поступак нострификације до тренутка пријаве на конкурс, кандидат може донети
потврду да је нострификација у току, али у тренутку уписа нострификација мора бити завршена.
Кандидати 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 одговарајућим уверењем.
Проверу знања српског језика на Факултету обавља Центар за српски језик као страни
(http://www.srpski-strani.com/kontakt.htm).
- 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 у вези са конкурсом могу се добити на следеће бројеве телефона:
Студијска група
ТЕЛЕФОН (+ 381 21)
Српска филологија: Српски језик и књижевност
485-3973
Српска филологија у контакту са мађарском/словачком
485-3973
филологијом
Српска књижевност и језик
485-3971
Компаративна књижевност са теоријом књижевности
485-3971
Енглески језик и књижевност
485-3972
Немачки језик и књижевност
485-3970
Француски језик и књижевност
485-3970
Руски језик и књижевност
485-3975
Мађарски језик и књижевност
485-3973
Словачки језик и књижевност
485-3971
Румунски језик и књижевност
485-3971
7

Русински језик и књижевност
Историја
Педагогија
Психологија
Социологија
Социјални рад
Филозофија
Журналистика
Центар за Српски језик као страни

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

ТЕХНОЛОШКИ ФАКУЛТЕТ
21000 Нови Сад, Булевар Цара Лазара 1
Телефон: 021/485-36-00
Факс: 021/450-413
Студентска служба, телефони: 021/485-36-13, 485-36-12, 485-36-11
Жиро-рачун: 840-1647666-56
Е-mail: studentskasluzba@tf.uns.ac.rs, markettf@uns.ac.rs, deantf@uns.ac.rs
Интернет адреса: www.tf.uns.ac.rs
ОСНОВНЕ АКАДЕМСКЕ СТУДИЈЕ
1. Број слободних места за упис студената:
На прву годину основних академских студија у школској 2017/2018. години се може уписати укупно 66
студената, и то:
- 42 студента чије се образовање финансира из буџета,
- 24 самофинансирајућих студената.
На поједине студијске програме може се уписати следећи број студената:
Студијски програм
Прехрамбено инжењерство
Инжењерство угљенохидратне хране
Teхнологије конзервисане хране
Контрола квалитета
Укупно студијски програм:
Биотехнологија
Прехрамбена биотехнологија
Биохемијско инжењерство
Укупно студијски програм:
Фармацеутско инжењерство
Хемијско инжењерство
Хемијско-процесно инжењерство
Нафтно-петрохемијско инжењерство
Еко-енергетско инжењерство
Укупно студијски програм:
Инжењерство материјала
Укупно

Школарина
за држављане
Србије (дин.)

Школарина
за странце
(евра)

15
12
3
30

65.000,00
65.000,00
65.000,00

3.000,00
3.000,00
3.000,00

4
2
6
2

5
2
7
2

65.000,00
65.000,00

3.000,00
3.000,00

65.000,00

3.000,00

3
0
1
4
2
24

4
0
7
11
16
66

65.000,00
65.000,00
65.000,00

3.000,00
3.000,00
3.000,00

65.000,00

3.000,00

Буџет

Самофин.

Укупно

11
9
0
20

4
3
3
10

1
0
1
0
1
0
6
7
14
42

2. Услови конкурисања:
За упис на прву годину студија могу конкурисати лица са завршеним средњим образовањем у
четворогодишњем трајању.
Држављани Србије који су средњу школу завршили у иностранставу школују се у Републици Србији
под истим условима као остали држављани Републике Србије, укључујући право на буџетско
финансирање. Кандидатима који немају нострификована документа у првом конкурсном року ће бити
омогућено да конкуришу у другом конкурсном року по претходно обављеној нострификацији школских
сведочанстава стечених у иностранству.
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. Ако
ови кандидати немају нострификована документа потребна за упис, Факултет ће им омогућити да
конкуришу уз потврду о томе да је започета нострификација њихових школских сведочанстава
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стечених у иностранставу. Приликом уписа, кандидати су дужни да Факултету поднесу
нострификована документа.
Дипломе и сведочанства из Републике Српске не подлежу поступку нострификације и еквиваленције.
3. Полагање пријемног испита:
Пријемни испит се полаже (писмено) из предмета Хемија или Математика.
Приликом подношења пријаве на конкурс кандидати се изјашњавају из којег предмета (Хемија или
Математика) желе да полажу пријемни испит.
Приликом подношења пријаве на конкурс кандидати се изјашњавају за језик на коме желе да полажу
пријемни испит.
4. Конкурсни рокови:
- Пријављивање кандидата: 04. и 05. септембра 2017. године, од 8 до 13 часова
- Полагање пријемног испита: 07. септембра 2017. године у 10 часова
- Објављивање прелиминарне ранг листе: до 08. септембра 2017. године
- Објављивање коначне ранг листе: до 11. септембра 2017. године
- Упис примљених кандидата: 12, 13. и 14. септембра 2017. године, од 8 до 13 часова
5. Документација која се подноси приликом пријављивања кандидата:
(неоверене фотокопије и оригинали на увид)
- Диплома о положеном матурском испиту
- Сведочанства сва четири разреда завршене средње школе
- Потврда о уплати накнаде за полагање пријемног испита
- Пријавни лист, попуњен (добија се на Факултету приликом пријаве)
- Лична карта (која се подноси на увид) и копија личне карте или пасош
6. Новчане накнаде:
- за полагање пријемног испита: 5.500,00 динара;
рачун: 840-1647666-56
модел: 97; позив на број: 05-74212112
- за упис: 8.000,00 динара;
рачун: 840-1647666-56
модел: 97 позив на број: 75-74212121
7. Критеријуми за утврђивање редоследа кандидата на ранг листи:
Утврђени су Правилником Универзитета у Новом Саду о упису студената на студијске програме (члан
3) и Правилником о упису студената на студијске програме Технолошког факултета Нови Сад, а према
резултату постигнутом на пријемном испиту (максимално 60 бодова) и постигнутом успеху из средње
школе (максимално 40 бодова).
8. Начин и рокови за подношење жалбe на утврђени редослед:
Жалбе се подносе писменим путем Комисији за упис, у року од 24 сата од објављивања прелиминарне
ранг листе.
9. Упис страних држављана:
У прву годину основних академских студија могу се уписати страни држављани, као
самофинансирајући студенти, ако положе пријемни испит, уз претходну нострификацију
средњошколских 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
Све остале информације: о распореду и начину полагања пријемног испита, резултатима испита,
начину уписа, кандидати ће добити писменим путем на обрасцу заједно са конкурсним бројем под
којим су предали потребну документацију за пријаву на конкурс.
Кандидати који су у претходном школовању студирали у статусу буџетских студената, немају право
поновног уписа на исти ниво студија у овом статусу.
Контакт телефони за добијање информација: 021/485-36-13, 485-36-12, 485-36-11
ПРАВНИ ФАКУЛТЕТ
21000 Нови Сад, Трг Доситеја Обрадовића 1
Телефон: 021/6350-377
Факс: 021/450-427
Служба за наставу, телефон: 021/485-31-12
Интернет адреса: www.pf.uns.ac.rs
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E-mail: studentska@pf.uns.ac.rs
Жиро рачун: 840-1627666-13
Број модела: 97
Позив на број: 087402
ОСНОВНЕ АКАДЕМСКЕ СТУДИЈЕ
1. Број слободних места за упис студената:
На основне академске студије може се уписати укупно 880 студената, и то:
- 4* студената чије се образовање финансира из буџета и
- 379 самофинансирајућих студената.
На поједине студијске програме може се уписати следећи број студената:
Буџетске листе
Школарина
Студијски програм
Самофин. Укупно за држављане
I
II
III
IV
Србије (дин.)
Права - Општи смер
0
1*
0*
1**
330
332
79.000,00
Права - Смер
0
1*
0*
1**
45
47
79.000,00
унутрашњих послова
Укупно
0
2*
0*
2**
375
379
4

Школарина
за странце
(евра)
1.200,00
1.200,00

Буџетске листе:
- I – основна буџетска листа
- II – програм уписа лица са инвалидитетом
- III – програм уписа припадника Ромске националне мањине
- IV – упис држављана Републике Србије који су у школској 2016/2017. години средњу школу
завршили у иностранству
* Напомена: Број места резервисан за спровођење афирмативних акција уписа студената на основу
акта Покрајинског секретаријата за високо образовање и научноистраживачку делатност бр. 1211/2017
од 7. јуна 2017. године.
** Напомена: Број места резервисан на основу акта Покрајинског секретаријата за високо образовање
и научноистраживачку делатност бр. 1211/2017 од 7. јуна 2017. године за држављане Републике
Србије који су у школској 2016/2017. години средњу школу завршили у иностранству и припаднике
наше дијаспоре из региона (Заједничко веће општина Вуковар, Република Хрватска, као и Темишвар,
Румунија), а којима до истека последњег дана првог конкурсног рока није издато решење о
нострификацији дипломе о стеченом средњем образовању.
2. Услови конкурисања:
а) Општи услов:
Право учешћа на конкурсу
четворогодишњем трајању.

имају

лица

са

завршеним

средњошколским

образовањем

у

б) Посебни услови:
Припадници српског народа из суседних земаља (укључујући и Републику Словенију) школују се у
Републици Србији под истим условима као и држављани Републике Србије, укључујући право на
буџетско финансирање. Ако ови кандидати немају нострификована документа потребна за упис,
високошколска установа ће им омогућити да конкуришу уз потврду о томе да је започета
нострификација њихових школских сведочанстава стечених у иностранству. Приликом уписа
кандидати су дужни да високошколској установи поднесу нострификована документа.
Припадници српског народа који поседују документа Републике Српске конкуришу без нострификације
уз достављање уверења о држављанству. Кандидат своју српску националну припадност потврђује
изјавом овереном у суду или општини у којој живи.
Држављанин Србије који је у школској 2016/2017. години средњу школу завршио у иностранству, а
коме до истека последњег дана за пријаву кандидата у првом уписном року није издато решење о
нострификацији дипломе о стеченом средњем образовању, може се пријавити за упис на студије у
другом конкурсном року.
Упис припадника Ромске националне мањине и студената са инвалидитетом (афирмативне мере
уписа) се врши у складу са упутством и програмом Министарства просвете, науке и технолошког
развоја Републике Србије.
Напомена: Приликом пријаве на Конкурс кандидат се опредељује за један студијски програм.
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3. Полагање пријемног испита: јединствен тест из Устава и права грађана и из Историје (литература
за предмет Устав и права грађана: Славко Тадић, Устав и права грађана, Завод за уџбенике и
наставна средства Београд, година издања 2011.; литература за Историју према наставном плану и
програму гимназије).
4. Конкурсни рокови:
- пријављивање кандидата

4. и 5. септембар 2017. године
(од 8,00 до 14,00 сати)
- полагање пријемног испита
7. септембра 2017. године
- објављивање прелиминарне ранг листе
7. септембра 2017. године
- објављивање коначне ранг листе
8. септембра 2017. године
- упис примљених кандидата
11. и 12. септембра 2017. године
(од 8,00 до 14,00 сати)
Напомена: Тачно време почетка пријемног испита и место полагања биће објављени накнадно.
5. Документација која се подноси приликом пријављивања кандидата:
- Образац П-1 (пријавни лист - купује се у скриптарници);
- сведочанства за сва четири разреда завршене средње школе;
- диплома о положеном завршном, односно матурском испиту;
- лични документ са сликом (на увид нпр. лична карта);
- доказ о уплати накнаде за полагање пријемног испита (уплатница);
Кандидат који се пријављује на конкурс подноси фотокопије наведене документације, које се
задржавају, уз оригинале који се подносе само на увид.
6. Новчане накнаде:
за полагање пријемног испита: 7.600,00 динара;
за упис: 6.900,00 динара (плаћају само буџетски);
школарина: 79.000,00 (плаћају само самофинансирајући).
Накнаде, као и школарина, уплаћују се на рачун факултета (налази се у заглављу конкурса), доказ о
уплати (примерак уплатнице) се подноси са документацијом.
Напомене:
Школарина се може платити и у два дела, тако да се приликом уписа плаћа први део у износу од
45.000,00 дин, а други део у износу од 34.000,00 дин. приликом овере зимског семестра.
Накнада за осигурање лица укључена је у цену школарине, односно, накнаду за упис.
7. Критеријуми за утврђивање редоследа кандидата на ранг листи:
Редослед кандидата за упис у прву годину основних студија утврђује Комисија за упис појединачно за
сваки студијски програм.
Кандидати се рангирају према резултату постигнутом на пријемном испиту и према општем успеху из
претходног школовања, и то:
- највише 40 бодова кандидат остварује по основу успеха у средњој школи;
- највише 30 бодова кандидат остварује на тесту из Историје;
- највише 30 бодова кандидат остварује на тесту из Устава и права грађана;
Напомена: У случају да се кандидат на ранг листи налази ван квоте предвиђене за упис на студијски
програм за који се определио, биће рангиран на листи другог студијског програма.
8. Начин и рокови за подношење приговора на утврђени редослед:
Кандидат може поднети приговор на тачност бодовања свог теста на прелиминарној ранг-листи и на
исправност обављања пријемног испита.
Приговор се може поднети дана 8. септембра 2017. године у времену од 10.00 до 12.00 сати.
Приговор се подноси декану, а предаје се на шалтеру Службе за наставу.
Декан одлучује о приговору у року од 24 сата од пријема приговора.
Кандидат који подноси приговор на тачност бодовања свог теста на прелиминарној ранг-листи, има
право да присуствује комисијском прегледу теста, што у свом приговору треба и изричито да наведе.
9. Документација која се подноси приликом уписа:
- оригинали средњошколских докумената;
- фотокопија извода из матичне књиге рођених (не треба да буде оверена) уз стављање
оригинала на увид (без обзира на датум издавања);
- за припаднике српског народа из суседних земаља (укључујући и Републику Словенију) изјаву
оверену у суду или у општини у којој живи да су српске националне припадности;
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-

један попуњен образац ШВ-20;
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.

10. Уис страних држављана:
Услов за упис страног држављанина је да има завршено средњошколско образовање у
четворогодишњем трајању, да зна српски језик и да има положен пријемни испит.
Страни држављанин приликом уписа подноси следећу документацију:
- извод из матичне књиге рођених;
- нострификовану диплому средње школе;
- доказ о регулисаном здравственом осигурању;
- доказ о знању српског језика;
- доказ о уплати школарине.
14. Напомена:
Учесник конкурса који је као ученик трећег или четвртог разреда средње школе показао изузетан успех
на републичком такмичењу које организује надлежно министарство (освојио једно од прва три места)
или на међународном такмичењу, не полаже пријемни испит из тог наставног предмета већ му се део
пријемног испита из тог наставног предмета вреднује максималним бројем бодова.
Ово право се остварује по посебном захтеву који се подноси приликом пријављивања за полагање
пријемног испита уз који се прилаже одговарајући доказ.
Упис који се врши применом афирмативних мера спроводи се у складу са Стручним упутством
Министарства просвете, науке и технолошког развоја за спровођење уписа у прву годину студијских
програма основних и интегрисаних студија на високошколским установама чији је оснивач Република
Србија за школску 2017/2018. годину и Програмима афирмативних мера.
Лица са посебним потребама могу полагати пријемни испит на начин прилагођен њиховим потребама,
а у складу са објективним могућностима факултета.
Захтев за полагање пријемног испита, са описом начина полагања се предаје приликом подношења
пријаве на Конкурс.
Све информације у вези са пријемним испитом, резултатима и уписом, налазе се на сајту Факултета.
МЕДИЦИНСКИ ФАКУЛТЕТ
21000 Нови Сад, Хајдук Вељкова 3
Телефон: 021/420-677, 420-678
Факс: 021/66 24 153
Студентска служба, телефон: 021/420-102
Жиро рачун: 840-1633666-55
E-mail: dekanmf@uns.ac.rs, dekan@mf.uns.ac.rs
Интернет адреса: www.mf.uns.ac.rs
1. Број слободних места за упис студената:
ИНТЕГРИСАНЕ СТУДИЈЕ
На факултет се може уписати 90 студената:
- 90 самофинансирајућих студената на енглеском језику.
На поједине студијске програме може се уписати следећи број студената:
Студијски програм
Интегрисане академске студије медицине на
енглеском језику
Интегрисане академске студије стоматологије
на енглеском језику
Укупно

Буџет

Самофин.

Укупно

Школарина
(еврa)

0

70

70

5.500,00

0

20

20

5.500,00

0

90

90

2. Услови конкурисања:
У прву годину студија медицине и стоматологије, може да се упише лице које има завршену гимназију
или школу медицинског усмерења у четворогодишњем трајању.
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У прву годину интегрисаних академских студија на енглеском језику може да се упише лице које има
завршену одговарајућу средњу школу из претходног става и ако влада енглеским језиком (обавезна
провера знања у складу са Правилником о ближим условима за упис на интегрисане студије,
студије првог и другог степена и начину спровођења пријемног испита на Медицинском факултету
Нови
Сад,
доступан
на
линку
http://www.mf.uns.ac.rs/userfiles/Pravilnik%20o%20blizim%20uslovima%20za%20upis.pdf. Кандидати за
упис на акредитоване студијске програме на енглеском језику полажу пријемни испит на енглеском
језику из одговарајућих предмета за студијски програм за који су се определили. Кандидати се
рангирају према критеријумима утврђеним правилником који регулише ближе услове за упис и
полагање пријемног испита на Факултету и Конкурсом.
Страни држављани се пријављују на конкурс, рангирају се и уписују на студијски програм под истим
условима као и држављани Републике Србије.
Лице које је завршило претходно образовање или део образовања у иностранству може конкурисати
за упис на Медицински факултет по претходно извршеном признавању школских исправа стечених у
иностранству, у складу са Законом о високом образовању („Сл. гласник РС“ бр. 76/2005, 100/2007 –
аутентично тумачење, 97/2008, 44/2010, 93/2012, 89/2013, 99/2014, 45/2015-аутентично тумачење,
68/2015 и 87/2016) и посебним општим актом Универзитета. Ако ови кандидати немају решењем
признате стране школске исправе потребне за упис, високошколска установа ће им омогућити да
конкуришу уз потврду Министарства просвете, науке и технолошког развоја односно надлежног
Покрајинског секретаријата, о томе да је започето признавање њихових школских исправа стечених у
иностранству. Кандидати су дужни да, до почетка наставе, Факултету поднесу решења о признавању
страних школских исправа.
Лица која имају завршен први степен студија могу да конкуришу у складу са чланом 11. Правилника о
ближим условима за упис на интегрисане студије, студије првог и другог степена и начину
спровођења пријемног испита на Медицинском факултету Нови Сад.
Провера знања енглеског језика врши овлашћена установа за проверу знања језика или комисија коју
именује декан.
Уколико је кандидат завршио претходне нивое образовања на енглеском језику, о чему подноси
одговарајуће исправе, сматраће се да испуњава услов познавања језика на којем се одвијају студије
на енглеском језику и не мора да се проверава његово знање енглеског језика.
Пријава на Конкурс, полагање пријемног испита и рангирање кандидата врши се према Правилнику о
ближим условима за упис на интегрисане студије, студије првог и другог степена и начину
спровођења пријемног испита на Медицинском факултету Нови Сад ( текст доступан на сајту
Факултета на горе наведеном линку).
Важна напомена: Студент уписан на студијски програм Факултета на енлеском језику не може
прелазити на исти студијски програм који се реализује на српском језику и подразумева студирање на
енглеском језику до завршетка студија (дипломирања).
3. Полагање пријемног испита:
Кандидати који конкуришу за упис у прву годину студија на одређеном студијском програму за школску
2016/2017 годину полажу квалификационо-класификациони пријемни испит на енглеском језику.
Провера знања се врши на основу одговора на тест-питања из следећих предмета:
– На интегрисаним студијама медицине и стоматологије: Хемија и Биологија, по истоветним тестпитањима;
– Провера знања енглеског језика у виду теста и усменог испита.
Провера знања енглеског језика врши овлашћена установа за проверу знања језика или комисија коју
именује декан.
Кандидати који поседују одговарајући сертификат о знању енглеског језика треба уз пријаву да
приложе копију сертификата на основу кога Комисија може донети одлуку да кандидат не мора да
приступи провери знања језика.
Уколико је кандидат завршио претходне нивое образовања на енглеском језику, о чему подноси
одговарајуће исправе, сматраће се да испуњава услов познавања језика на којем се одвијају студије
на енглеском језику и не мора да се проверава његово знање енглеског језика.
4. Конкурсни рокови:
пријављивање кандидата
полагање пријемног испита
објављивање прелиминарне ранг листе
објављивање коначне ранг листе
упис примљених кандидата

04.и 05. септембар 2017.
07. септембар 2017.
11. септембар 2017.
13. септембар 2017.
14-22. септембра 2017.
(према тачки 7. Конкурса)

5. Документација која се подноси приликом пријављивања кандидата:
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Приликом пријављивања на конкурс, као и приликом уписа кандидата који су стекли то право, подносе
документа на начин усклађен са осталим одредбама из Заједничког конкурса.
Приликом пријављивања на конкурс кандидати су дужни да поднесу на увид ОРИГИНАЛНА
ДОКУМЕНТА, а уз пријавни лист (купује се у скриптарници) подносе фотокопије следећих докумената:
 лична карта (или пасош за стране држављане) на увид и фотокопија истог документа. У
случају чиповане личне карте потребно је доставити очитану личну карту.
 сведочанства сва четири разреда завршене средње школе (решење о признавању страних
школских исправа ако је школа завршена у иностранству или, ако није завршен поступак
признавања, потврду да су предата на признавање)
 диплому о положеном завршном, односно матурском испиту (решење о признавању
страних школских исправа ако је школа завршена у иностранству или, ако није завршен
поступак признавања, потврду да су предата на признавање)
 доказ о уплати накнаде за полагање пријемног испита у износу од 6.600,00 динара на жиро
рачун Медицинског факултета број 840-1633666-55, позив на број 742-105, прималац
Медицински факултет у Новом Саду.
Фотокопије докумената кандидата који нису примљени на конкурс се не враћају.
Кандидати су обавезни да на полагање пријемног испита понесу са собом личну карту или пасош.
6. Новчане накнаде:
- за полагање пријемног испита
6.600,00 динара
- након обављеног пријемног испита, кандидати који су стекли право уписа, уплаћују:
o Упис у зимски семестар и колективно осигурање студената
5.500,00 динара
o Школарина (целокупан износ или половина износа или четвртина износа)
Пријавни лист за конкурс и уплатнице купују се у Скриптарници Факултета, као и целокупан уписни
материјал! Цена уписног материјала је 960,00 динара.
Школарина исказана у девизном износу уплаћује се у динарској протувредности (средњи кур НБС) на
дан уписа или директном девизном дознаком из иностранства.
(Школарина се плаћа приликом уписа у једнократном износу или у две, три или четири рате, по
избору)
7. Критеријуми за утврђивање редоследа кандидата на ранг листи:
Рангирање кандидата за упис врши се према Правилнику о ближим условима за упис на интегрисане
студије, студије првог и другог степена и начину спровођења пријемног испита на Медицинском
факултету Нови Сад ( текст доступан на сајту Факултета на горе наведеном линку).
Кандидати који су стекли право уписа у прву годину студија на енглеском језику у школској 2017/2018.
години, дужни су да се упишу до 22. септембра у 12,00 часова. Кандидат који се до овог термина не
упише, сматраће се да је одустао од уписа. На дан 22. септембра у 13:00 часова одржаће се јавна
прозивка за евентуална преостала слободна места. На слободна места се уписује кандидат који је
испунио предвиђене услове за упис, а на ранг листи је био преко броја предвиђеног за упис. Уколико
дође до померања листе (због неуписаних кандидата) право на упис стиче наредни кандидат са листе
за упис, а ови кандидати морају да се упишу закључно до 22. септембра у 14:00 часова.
8. Начин и рокови за подношење жалбе на утврђени редослед:
Кандидати који имају примедбе на израчунат број бодова могу поднети приговор председнику
Комисије за спровођење пријемног испита путем Службе за студије првог и другог степена и захтевати
увид у своје тестове, 12. септембра 2017. од 10.00-12.00.
9. Упис страних држављана:
Страни држављани могу конкурисати за упис на Медицински факултет уз презентовање истоветне
документације као и држављани Републике Србије. Сва документација мора бити преведена од стране
овлашћеног судског тумача и призната од стране овлашћене институције у Републици Србији.
10. Напомена: Конкурс је сачињен у складу са Статутом Универзитета у Новом Саду и Статутом
Медицинског факултета Нови Сад, према Правилнику о упису студената на студијске програме
Универзитета у Новом Саду (текст доступан на сајту Универзитета-www.uns.ac.rs, на линку
http://www.uns.ac.rs/index.php/univerzitet/dokumenti/send/35-pravilnici-2/138-pravilnik-o-upisu-studenata-nastudijske-programe-univerziteta-u-novom-sadu2%D0%B8%20%D1%81%D0%B0%D1%98%D1%82%D1%83%20%D0%9C%D0%B5%D0%B4%D0%B8%D
1%86%D0%B8%D0%BD%D1%81%D0%BA%D0%BE%D0%B3%20%D1%84%D0%B0%D0%BA%D1%83%
D0%BB%D1%82%D0%B5%D1%82%D0%B0-www.mf.uns.ac.rshttps://www.google.rs/?gws_rd=ssl
и
Правилнику 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 линку
http://www.mf.uns.ac.rs/userfiles/Pravilnik%20o%20blizim%20uslovima%20za%20upis.pdf.
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Сви детаљи везани за припремну наставу, пријаву, пријемни испит, упис, студијске програме и др.,
доступни су на сајту Факултета, страница на енглеском језику http://www.medical.uns.ac.rs/en/index.php
Контакт телефони за добијање информација:
Медицински факултет Нови Сад, Служба за студије првог и другог степена
телефон: 021/420-102, e-mail: medns.studiesinenglish@mf.uns.ac.rs ; dubravka.klajic@mf.uns.ac.rs
ЕКОНОМСКИ ФАКУЛТЕТ
24000 Суботица, Сегедински пут 9-11
Телефон: +381 24 628 000, +381 24 628 080
Факс: +381 24 546 486
Студентска служба, телефон: +381 24 628 090, +381 24 628 086, +381 24 628 123
Жиро рачун: 840-5334760-72
E-mail: stslsu@ef.uns.ac.rs
Интернет адреса: www.ef.uns.ac.rs
ОСНОВНЕ АКАДЕМСКЕ СТУДИЈЕ
1. Број слободних места за упис студената:
На Факултет се може уписати укупно 414 студената, и то:
- 61 студената чије се образовање финансира из буџета
- 353 самофинансирајућих студената
На поједине студијске програме може се уписати следећи број студената:
Суботица
Нови Сад
Студијски програм
Буџет Самоф. Буџет Самоф.
Аграрна економија и агробизнис
10
15
1
20
Европска и међународна економија и бизнис
6
25
0
34

Бујановац
Буџет

Укупно
46
65

Финансије, банкарство и осигурање

8

45

0

67

120

Маркетинг

4

26

0

19

49

Менаџмент

2

19

0

9

30

Пословна информатика

0

13

0

20

33

Рачуноводство и ревизија

6

15

0

7

Трговина

3

10

0

9

39

168

1

185

Укупно

21

49
22

21

Укупно

414

207
186
21
414
Напомена: Број студената који се уписује у прву годину студијских програма основних академских
студија који се финансирају из буџета Аутономне Покрајине Војводине, по афирмативним мерама,
може бити максимално 1% од одобрене буџетске квоте и он се додаје на број који је већ одобрен
факултетима:
- за упис студената са инвалидитетом – 5 буџетсих места,
- за упис студената ромске националне мањине – 5 буџетских места,
- за упис држављана Републике Србије који су средњу школу завршили у иностранству – 5
буџетских места.
Упис студената по афирмативним мерама спроводи се на основу Стручног упутства за спровођење
уписа у прву годину студијских програма основних и интегрисаних студија на високошколским
установама чији је оснивач Република Србија за школску 2017/2018. годину, које је издало
Министарство просвете, науке и технолошког развоја, односно у складу са Програмима афирмативних
мера који чине саставни део овог упутства.
Студент који се финансира из буџета може у том статусу да има уписан само један студијски програм
на истом нивоу студија. Кандидат који се рангира за упис на студије у статусу студента чије се студије
финансирају из буџета, може бити уписан у том статусу, под условом да на истом нивоу студија нема
уписан студијски програм у статусу студента чије се студије финансирају из буџета.
Школарина:
- за самофинансирајуће студенте, свих студијских програма, износи 96.000,00 динара
- за студенте стране држављане, свих студијских програма, износи 1.900,00 € (у динарској
противвредности по средњем курсу НБС на дан уплате).
2. Услови конкурисања:
Право учешћа на конкурс имају лица са завршеном средњом школом четворогодишњег трајања.
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3. Полагање пријемног испита:
Пријемни испит се полаже из два од следећих наставних предмета, по избору кандидата:
1. Основи економије
2. Пословна економија
3. Математика
4. Филозофија са логиком
5. Информатика
При подношењу пријаве кандидат је дужан да се определи за два од наведених пет предмета. Из
одабраних предмета кандидат полаже пријемни испит према наставним програмима и литератури за
средњу економску школу и гимназију. Материјал за припрему пријемног испита налази се у
Информативном билтену који је објављен на интернет страници Факултета. Пријемни испит се полаже
на основу Правилника о начину полагања пријемног испита и рангирању кандидата за упис у прву
годину основних студија, који је објављен на интернет страници Факултета.
Kандидат се опредељује за студијски програм, наводећи у пријави редослед студијских програма по
свом приоритету. Пријемни испит се полаже у просторијама Економског факултета у Суботици као и на
Одељењу факултета у Новом Саду и Бујановцу, по распореду који ће бити објављен на интернет
страни и на огласној табли Факултета.
Кандидати који су, као ученици трећег или четвртог разреда средње школе, освојили прво, друго или
треће место на државном такмичењу, у чијој организацији учествује Министарство просвете, науке и
технолошког развоја или на међународном такмичењу, из предмета из ког се полаже пријемни испит,
исти не полажу, већ им се пријемни испит, односно део тог испита вреднује максималним бројем
бодова.
Приликом приступања полагању пријемног испита обавезна је лична исправа (важећа лична карта или
пасош) и конкурсни лист који кандидат добија приликом пријаве на Конкурс.
4. Конкурсни рокови:
Други конкурсни рок:
- пријављивање кандидата:
4. и 5. септембар 2017. године на Факултету у Суботици,
4. и 5. септембар 2017. године на Одељењу Факултета у Новом Саду и
4. и 5. септембар 2017. године на Одељењу Факултета у Бујановцу
- полагање пријемног испита:
7. септембар 2017. године на Факултету у Суботици,
7. септембар 2017. године на Одељењу Факултета у Новом Саду и
8. септембар 2017. године на Одељењу Факултета у Бујановцу
- објављивање прелиминарне ранг листе:
8. септембар 2017. године на Факултету у Суботици,
8. септембар 2017. године на Одељењу Факултета у Новом Саду и
9. септембар 2017. године на Одељењу Факултета у Бујановцу
- објављивање коначне ранг листе:
15. септембар 2017. године (на свим локацијама)
- упис примљених кандидата:
18. и 19. септембар 2017. године (на свим локацијама)
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 докумената:
o сведочанства четири разреда завршене четворогодишње средње школе,
o диплому о положеном завршном, односно матурском испиту,
o лична карта (која се подноси на увид) и фотокопија личне карте ( у случају чиповане личне карте
потребно је доставити очитану личну карту),
o доказ о уплати 7.300,00 динара за трошкове полагања пријемног испита на текући рачун
Економског Факултета, број 840-5334760-72.
5а) Документација која се подноси приликом уписа:
Кандидати који стекну право на упис подносе:
- оригинална документа (из тачке 5. овог конкурса);
- образац ШВ-20 и индекс (добијају се на шалтеру Скриптарнице Факултета и Одељења, уз приказ
уплате материјалних трошкова уписа);
- две фотографије формата 4,5 х 3,5 см;
- доказ о уплати накнаде за упис – материјални трошкови уписа;
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- доказ о уплати школарине за студенте који се сами финансирају (омогућено је плаћање школарине у
ратама, на начин који ће бити дефинисан на сајту Факултета, приликом објављивања коначне ранг
листе).
Фотокопијe докумената се не враћају кандидатима који не изврше упис.
6. Новчане накнаде:
- полагање пријемног испита: 7.300,00 динара,
- материјални трошкови уписа: 6.200,00 динара,
- школарина: 96.000,00 динара
7. Критеријуми за утврђивање редоследа кандидата на ранг листи:
Ранг листа кандидата се формира сходно броју бодова остварених на основу успеха у средњој школи
и на пријемном испиту. Однос бодова је 40:60.
Кандидат је положио пријемни испит уколико је:
 остварио најмање 14 бодова укупно из два одабрана предмета и
 остварио најмање 5 бодова по предмету
8. Начин и рокови за подношење жалбе на утврђени редослед:
Приговор на ранг листу се подноси у року од 36 сати од објављивања прелиминарне ранг листе,
ЛИЧНО на Економском факултету у Суботици и Одељењима Факултета у Новом Саду и Бујановцу.
Приговор се подноси Комисији за упис у прву годину основних студија, на чији предлог 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. Страни држављани сами финансирају своје школовање. Приликом пријављивања на конкурс,
кандидати подносе нострификовану диплому о завршеној средњој школи у четворогодишњем трајању.
Уколико се поступак нострификације не заврши до тренутка пријаве на конкурс, кандидат може донети
потврду да је нострификација у току, али у тренутку уписа нострификација мора бити завршена.
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. Упис држављана Републике Србије који су средњу школу заршили у иностранству:
Држављанин Републике Србије који је у школској 2016/2017. години средњу школу завршио у
иностранству, односно који је страну средњошколску исправу стекао завршавањем акредитованог
програма у средњој школи у Републици Србији, ималац је стране средњошколске исправе која
подлеже поступуку нострификације (у даљем тексту: Ималац стране средњошколске исправе).
Ималац стране средњошколске исправе може остварити право уписа у прву годину студија у оквиру
буџетске квоте одређене Одлуком Владе за држављане Републике Србије који су стекли страну
средњошколску исправу, у другом конкурсном року.
Ималац стране средњошколске исправе из претходног става може бити уписан на студије у статусу
студента чије се студије финансирају из буџета ако се квалификује до броја студената чије се студије
финансирају из буџета утврђеног Одлуком Владе за ту категорију студената.
Са потврдом Министарства просвете, науке и технолошког развоја, односно Покрајинског
секретаријата за образовање, прописе, управу и националне мањине - националне заједнице да је у
току поступак нострификације стране средњошколске исправе, или доказом да је предат захтев за
нострификацију, ималац стране средњошколске исправе може се пријавити за упис у прву годину
студија у првом конкурсном року.
Ималац стране средњошколске исправе који стиче диплому полагањем ИБ матуре, у првом уписном
року воскошколској установи доставља потврду средње школе да је положио све испите предвиђене
програмом за стицање међународно признате матуре (International Baccaleurate Diploma Programme).
Имаоца стране средњошколске исправе из претходна два става који оствари право уписа на студије у
првом уписном року у оквиру броја редовних буџетских места по Одлуци Владе, односно у оквиру
броја самофинансирајућих места, високошколска установа може уписати у прву годину студија

17

условно, уз обавезу да до почетка наставе достави решење Министарства просвете, науке и
технолошког развоја, односно Покрајинског секретаријата за образовање, прописе, управу и
националне мањине - националне заједнице о нострификацији његове средњошколске исправе.
11. Припадници српске националне мањине из суседних земаља
Припадник српске националне мањине из суседне земље у школској 2017/2018. години може уписати
прву годину студија под истим условима као држављанин Републике Србије, укључујући и право на
упис на студије у статусу студента који се финансира из буџета. Приликом пријављивања на конкурс
потребно је предати нострификована школска документа. Уколико се поступак нострификације не
заврши до тренутка пријаве на конкурс, кандидат може донети потврду да је нострификација у току,
али до почетка наставе нострификација мора бити завршена и достављена Факултету. Кандидат сам
нострификује сведочанства неког разреда или диплому у Покрајинском секретаријату за образовање,
прописе, управу и националне мањине - националне заједнице. Дипломе и сведочанства из Републике
Српске не подлежу поступку нострификације и еквиваленције. Суседне земље у смислу ове одредбе
су: Република Мађарска, Република Румунија, Народна Република Бугарска, БЈР Македонија,
Република Албанија, Босна и Херцеговина, Република Словенија, Република Хрватска и Црна Гора.
Приликом подношења пријаве и прописане документације за упис на студије, кандидат подноси и
изјаву у писаној форми да је припадник српске националне мањине (модел изјаве објављен на сајту
Факултета).
12. Напомена:
Контакт телефони за добијање додатних информација: +381 24 628 090; +381 24 628 086
Интернет сајт Факултета www.ef.uns.ac.rs
ФАКУЛТЕТ ТЕХНИЧКИХ НАУКА
21000 Нови Сад, Трг Д. Обрадовића 6
Тел.: 021/450-810; Фах: 021/458-133
Жиро-рачун: 840-1710666-12
e-mail: studsluzba@uns.ac.rs
Интернет адреса: www.ftn.uns.ac.rs
Шеф студентске службе: (021) 485-2222
Референт за електроенергетику – обновљиви извори електричне енергије; електронику и
телекомуникације (021) 485-2229
Референт за софтверске информационе технологије: (021) 485-2229
Референт за енергетику, електронику и телекомуникације; примењено софтверско
инжењерство; анимација у инжењерству, (021) 485-2229
Референт за рачунарство и аутоматику; (021) 485-2231
Референт за биомедицинско инжењерство; софтверско инжењерство и информационе
технологије; чисте енергетске технологије; мерење и регулација: (021) 485-2233
Референт за индустријскo инжењерство и инжењерски менаџмент; Мехатронику: (021) 485-2224
Референт за графичко инжењерство и дизајн: (021) 485-2221
Референт за инжењерство заштите животне средине и заштите на раду; управљање ризиком
одкатастрофалних догађаја и пожара, (021) 485-2225
Референт за машинство; геодезију и геоматику: (021) 485-2226
Референт за архитектуру; сценска архитектура, техника и дизајн: (021) 485-2223
Референт за грађевинарство; (021) 485-2228
Референт за саобраћај: (021) 485-2227
Маркетинг: 021/485-2061
1. Број слободних места за упис студената:
ОСНОВНE СТРУКОВНЕ СТУДИЈЕ
1. На Факултет се може уписати укупно 60 студената, од којих:
17 студената чије се образовање финансира из буџета,
43 самофинансирајућих студената.
На поједине области може се уписати следећи број студената:
Област – студијски програм
Електроенергетика – обновљиви извори
електричне енергије
Електроника и телекомуникације

Буџет

Самофин.

Укупно

Школарина
домаћи
странци
(динара)
(евра)

12

37

49

90.000,00

2.000,00

5

6

11

90.000,00

2.000,00

18

Укупно

17

43

60

ОСНОВНE АКАДЕМСКЕ СТУДИЈЕ
На Факултет техничких наука се може уписати укупно 342 студента, од којих:
- 53 студента чије се образовање финансира из буџета,
- 289 самофинансирајућих студената.
На поједине области (струке) може се уписати следећи број студената:
Област - студијски програм

Буџет

Самофин. Укупно

Школарина
домаћи
странци
(динара)
(евра)

Машинство

49

54

103

Производно машинство

14

18

32

90.000,00

2.000,00

Механизација и конструкционо машинство

20

5

25

90.000,00

2.000,00

Енергетика и процесна техника

15

1

16

90.000,00

2.000,00

Техничка механика и дизајн у техници

0

30

30

90.000,00

2.000,00

Електротехника и рачунарство

0

19

19

Мерење и регулација

0

19

19

90.000,00

2.000,00

Грађевинарство
Геодезија и геоматика
Саобраћај

1
0
2

63
12
29

64
12
31

90.000,00
90.000,00

2.000,00
2.000,00

Саобраћај и транспорт

0

14

14

90.000,00

2.000,00

Поштански саобраћај и телекомуникације

2

15

17

90.000,00

2.000,00

Чисте енергетске технологије

0

36

36

90.000,00

2.000,00

Сценска архитектура, техника и дизајн

0

1

1

100.000,00

2.000,00

Индустријско инжењерство и менаџмент

0

15

15

Индустријско инжењерство

0

2

2

90.000,00

2.000,00

Инжењерски менаџмент
Инжењерство заштите животне средине и
заштите на раду
Инжењерство заштите животне средине

0

13

13

90.000,00

2.000,00

0

41

41

0

28

28

90.000,00

2.000,00

Инжењерство заштите на раду
0
13
13
90.000,00
2.000,00
Управљање ризиком од катастрофалних
1
19
20
90.000,00
2.000,00
догађаја и пожара
Укупно
53
289
342
НАПОМЕНЕ*:

За наставу на енглеском језику школарине се повећавају за 50%.

Ако се на неки студијски програм не упише довољан број кандидата (минимално 21),
кандидатима ће бити омогућено да упишу други сличан студијски програм на којем остане
слободних места.

Ако на неком студијском програму после уписа, остане слободних буџетских места, иста ће се
расподелити према ранг листи уписаних самофинасирајућих студената.

Према препоруци Министарства просвете, науке и технолошког развоја и Одлуке Покрајинског
секретеријата за високо обазовање и научноистраживачку делатност у прву годину основних
академских и основних струковних студија у другом уписном року, може се уписати 32 студента
који се финансирају из буџета по афирмативним мерама.
Сви кандидати који су конкурисали по одређеној афирмативној мери и који су положили пријемни
испит биће рангирани по студијским програмима на које конкуришу (могу да конкуришу само на оне
студијске програме за које је расписан конкурс и где је остало слободних места за упис по
афирмативним мерама). На сваки од студијских програма може се уписати максимално 1 каднидат из
сваке групе која је обухваћена афирмативним мерама, с тим да укупан број не сме бити већи од :
 13 кандидата са инвалидитетом
 10 кандидата припадника ромске националне мањине
 9 кандидата држављани Републике Србије који су у школској 2016/2017. години средњу школу
завршили у иностранству и припадника наше дијаспоре из региона (Заједничко веће општине
Вуковар, Република Хрватска, као и Темишвар, Румунија)
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За број кандидата који се упишу по овој категорији смањиће се број самофинансирајућих студената до
укупног броја студената који је предвиђен за упис на дати студијски програм.
Током студија студенти се опредељују за изборне модуле (смерове) и предмете. Изборни модул
(смер) односно изборни предмет ће се реализовати, ако има довољно заинтересованих студената
(видети Правилник о извођењу наставе, методологији доделе ЕСПБ бодова, основама вредновања
предиспитних обавеза и начину провере знања студената)
Студентима који плаћају школарину школске 2017/18. године, Факултет техничких наука у Новом Саду,
обезбеђује исте услове и права студирања као и студентима чије се школовање финансира из буџета
Републике Србије.
2. За упис на студије могу конкурисати лица са завршеним средњим образовањем у четворогодишњем
трајању.
3.a Лица која конкуришу у прву годину основних академских студија полажу пријемни испит из
следећих предмета:
- П1 - Математика
за упис на студијски програм Мерење и регулација
- П2 - Математика
за упис на студијске програме: Саобраћај и транспорт, Поштански саобраћај и телекомуникације,
Геодезијa и геоматикa и Чисте енергетске технологије.
- П3 - Математика са логиком
за упис на студијске програме: Производно машинство, Механизација и конструкционо машинство,
Енергетика и процесна техника, Техничка механика и дизајн у техници, Индустријско инжењерство и
Инжењерски менаџмента.
- П5 - Математика са провером склоности за студије одговарајуће струке
за упис на студијске програме: Инжењерствo заштите животне средине, Инжењерствo заштите на
раду и Управљање ризиком од катастрофалних догађаја и пожара.
- П6.1 – Mатематика или
- П6.2 – Математика са провером склоности за студије Грађевинарства.
за упис на студијски програм Грађевинарство.
- П8 - Тест опште културе и информисаности; Перцепција и презентација простора, Писани
есеј на задату тему, Разговор са кандидатима
за упис на студијски програм Сценска архитектура, техника и дизајн.
3.б Лица која конкуришу за упис у прву годину основних струковних студија полажу пријемни испит:
- П9 - Математика за струковне студије
Кандидат који је као ученик III или IV разреда средње школе постигао изузетан успех, тиме што
је освојио једно од прва три места, на републичком такмичењу које организује министарство надлежно
за средње образовање, или на државном или међународном такмичењу из наставног предмета из кога
се полаже пријемни испит, ослобађа се обавезе полагања пријемног испита из тог наставног предмета
и признаје му се максималан број бодова који се може остварити полагањем пријемног испита из тог
предмета. Право на признавање максималног броја бодова на пријемном испиту из одређеног
наставног предмета кандидат остварује на основу одлуке декана донете по поднетом писменом
захтеву кандидата.
Као доказ кандидат треба да приложи оверену фотокопију дипломе са такмичења приликом
конкурисања на Факултет и не треба да присуствује пријемном испиту или делу пријемног испита за
који је ослобођен.
Припадник националне мањине чији је језик у службеној употреби на територији АП Војводине може
полагати пријемни испит на матерњем језику на основу личног захтева.
Лица са посебним потребама могу полагати пријемни испит на начин прилагођен њиховим потребама
који предложе у писаном облику приликом пријаве на конкурс за упис на Факултет, у складу са
објективним могућностима Факултета.
Пријемни испит ће се полагати у просторијама Факултета, према распореду који ће бити објављен на
огласним таблама у холу Факултета.
Приликом конкурисања кандидат добија пријавни лист са пратећом документацијом. Кандидат има
право да се пријави на само један студијски програма. Пријавни лист се предаје на шалтеру
Студентске службе Факултета, где је назначена жеља кандидата. Од референта Студентске службе
кандидат добија оверену потврду са јединственим конкурсним бројем са којим кандидат иде на
пријемни испит. Конкурсни број је идентификациони број сваког кандидата по којем ће се водити све
време конкурса и уписа.
Строго је забрањено предавање више пријавних листова на различитим шалтерима! Кандидати ће
приликом конкурса потписивати изјаве о томе да су упознати са процедуром спровођења конкурса и
уписа. У складу са изложеним, скреће се пажња кандидатима да пажљиво попуне пријавне листове,
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прате термине који су важни током конкурса и уписа, јер се накнадне измене и кашњења неће
уважавати.
4. Уписни рок:
Пријављивање кандидата:
4. и 5. септембра 2017. год. од 8 – 13 часова.
Полагање пријемних испита обавиће се по следећем распореду:
1. П1 – Мерење и регулација
o Математика – 07. септембра 2017. год. од 09:00 – 13:00 часова
2.

П2 - Саобраћај и транспорт, Поштански саобраћај и телекомуникације, Грађевинарство,
Геодезија и геоматика и Чисте енергетске технологије
o Математика – 07. септембра 2017. год. од 09:00 – 13:00 часова

3.

П3 - Производно машинство, Механизација и конструкционо машинство, Енергетика и процесна техника,
Техничка механика и дизајн у техници, Индустријско инжењерство и Инжењерски менаџмента.
o Математика са логиком – 07. септембра 2017. год. од 09:00 – 13:00 часова

4.

П5 - Инжењерство заштите животне средине, Инжењерство заштите на раду и Управљање ризиком од
катастрофалних догађаја и пожара
o Математика са провером склоности за студије одговарајуће струке – 07. септембра 2017. год.
од 09:00 – 13:00 часова

П8 - Сценска архитектура, техника и дизајн:
o Перцепција и презентација простора – 07. септембра 2017. год. од 09:00 –13:00 часова
o Тест опште културе и информисаности – 07. септембра 2017. год. од 15:00 – 17:00 часова
o Писани есеј – 08. септембра 2017. год. од 09:00 – 11:00 часова
o Разговор Комисије са кандидатима - 08. септембра 2017. год. у 12:00 часова
6. П9 - Електроенергетика – обновљиви извори електричне енергије, Електроника и
телекомуникације (oсновне струковне студије)
o Математика – 07. септембра 2017. год. од 09:00 – 13:00 часова
5.

Објављивање прелиминарне ранг листе:
08. септембар 2017. год. до 20:00 часова
Објављивање коначне ранг листе:
11. септембар 2017. год. до 16:00 часова
Упис примљених кандидата на студијске програме на којима је остало слободних места
12. и 13. септембар 2017. год. од 8:00 – 13:00 часова
Пријављивање, организација пријемних испита и упис обављаће се по истим пропозицијама као и у
јунском уписном року.
По завршетку уписа кандидати који нису уписани треба да подигну своја документа до 22. септембра
2017.године.
Ако на неком студијском програму остане слободних места на тај студијски програм се могу уписати и
лица која су на неком другом факултету полагали одговарајући пријемни испит и имају довољан број
бодова за упис и положен пријемни испит (минимално освојених 14 бодова на пријемном испиту). Упис
таквих кандидата ће се обавити од 18. до 19. септембра 2017. године.
5.
Потребна документа:
5.а Документа за пријављивање на конкурс:
 Пријавни лист (добија се на дан пријављивања на Факултету).
 Сведочанства сва четири разреда средње школе (уколико се остављају фотокопије потребно је
донети оригинале на увид)
 Диплома о завршном – матурском испиту (фотокопија и/или оригинал)
 Лична карта (која се подноси на увид) и копија личне карте
 Доказ о уплати трошкова за организовање пријемног испита (оригинал уплатница)
С обзиром да се подносе оригинална документа на увид, фотокопије не морају бити оверене.
5.b Документа за упис:
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Комплет за упис (садржи: фасциклу за упис: индекс; два уверења о студирању, и добија се на
дан уписа уз приказ уплатнице о трошковима уписа, на Факултету).
Сведочанства сва четири разреда средње школе (оригинална).
Диплома о завршном – матурском испиту (оригинал).
Две фотографије формата 4.5 х 3.5 cm
Доказ о уплати трошкова уписа (оригинал уплатница) у износу од 6.900 динара.
Доказ о уплати трошкова самофинансирања (оригинал уплатница).

6. Новчане накнаде
Трошкови пријаве на конкурс и организовања пријемног испита:..........6.000,00 дин
Трошкови уписа: ..........6.900,00 дин.
Школарина се може платити у више рата.
7. Остваривање права на упис/рангирање
Кандидат за упис на студијски програм може освојити максимално 100 бодова и то: по основу општег
успеха у средњој школи и по основу резултата постигнутих на пријемном испиту.
Под општим успехом у средњој школи подразумева се збир просечних оцена у сваком разреду средње
школе помножен са 2. По овом основу кандидат може стећи најмање 16, а највише 40 бодова. Општи
успех у средњој школи рачуна се заокруживањем на две децимале.
На пријемном испиту кандидат може стећи од 0 до 60 бодова. Кандидат је положио пријемни испит (и
тиме стекао право на рангирање ради уписа) уколико на пријемном испиту освоји најмање 14 бодова.
Кандидат се може уписати на студијски програм у статусу студента који се финансира из буџета
(статус буџетског студента) или студента који сам финансира студије (статус самофинансирајућег
студента) у зависности од укупног броја остварених бодова, места на ранг листи и броја места према
конкурсу.
Кандидат се може уписати у статусу буџетског студента уколико се налази на јединственој ранг листи
до броја одобреног за упис кандидата на терет буџета и ако освоји најмање 50,01 бодова.
Кандидат се може уписати у статусу самофинансирајућег студента уколико се налази на јединственој
ранг листи до броја утврђеног за упис самофинансирајућих студената и ако освоји најмање 30,01
бодова.
За сваки студијски програм се утврђује јединствена ранг листа свих кандидата са укупним бројем
бодова стеченим по свим критеријумима утврђеним конкурсом. Место на јединственој ранг листи и
број укупно постигнутих бодова одређују да ли кандидат може бити уписан у прву годину основних
студија, као и да ли ће бити финансиран на терет буџета или на терет самофинансирања.
 Сваки кандидат ће бити рангиран у оквиру студијског програма који је пријавио као основну
жељу.
 Ако је кандидат на основној жељи стекао право уписа на терет буџета, појавиће се само на
ранг листи тог студијског програма.
 Ако кандидат на основној жељи није стекао право уписа на терет буџета, он ће бити
равноправно рангиран и у оквиру оног студијског програма који је навео под редним бројем 2
(два) и за који је полагао одговарајући-е пријемни-е испит-е.
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.
8. Начин и рокови за подношење приговора
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.
Учесник конкурса путем електронског сервиса на Web апликацији Факултета може поднети приговор.
Приговор се подноси:
 На тачност матичних података и тачност бодова из општег успеха из средње школе до 06.
септембра до 12 часова.
- На редослед кандидата за упис на прву годину студија и то 24 сата након изласка јединствене
(прелиминарне) ранг листе 10. септембра 2017. год. до 12 часова
- По приговору учесника конкурса, декан доноси решење у року од 24 сата од дана пријема
приговора.
9. Држављани Републике Србије који су диплому средње школе стекли у иностранству конкуришу и
уписују се према упуству Министарства просвете, науке и технолошког развоја Републике Србије.
10. Упис страних држављана
На прву годину основних студија Факултета могу се уписати под истим условима и страни држављани.
Кандидати – страни држављани, приликом пријављивања на конкурс, подносе нострификоване
дипломе о завршеној средњој школи у четворогодишњем трајању.
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Страни држављанин плаћа школарину у току целог школовања, осим ако међународним споразумом
или билателарним 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 и ако је здравствено осигуран.
Страни држављанин и држављанин 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. 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. Напомена
Материјал за припрему пријемног испита кандидати могу набавити на Факултету.
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.
Информације ван радног времена (за време пријављивања и уписа у прву годину студија) се добијају
само на телефон 021/459-141.
ПРИРОДНО-МАТЕМАТИЧКИ ФАКУЛТЕТ
21000 Нови Сад, Трг Доситеја Обрадовића 3
Студентска служба, телефон: 021-485-2711; 485-2712; 455-643
Жиро рачун: 840-1711666-19
E-mail: dekan@pmf.uns.ac.rs
Интернет адреса: http://www.pmf.uns.ac.rs
1. Број слободних места за упис студената:
ОСНОВНЕ СТРУКОВНЕ СТУДИЈЕ
На факултет се може уписати укупно 18 студената, и то:
- 18 самофинансирајућих студената.
На поједине студијске програме може се уписати следећи број студената:
Студијски програм
Основне струковне студије
Oптометријa
Укупно

Буџет

Самофин.

Укупно

Школарина
за држављане
Србије (дин.)

Школарина
за странце
(евра)

0

18

18

218.900,00

3.500,00

0

18

18

ОСНОВНЕ АКАДЕМСКЕ СТУДИЈЕ
На факултет се може уписати укупно 256 студената, и то:
- 177 студената чије се образовање финансира из буџета и
- 79 самофинансирајућих студената.
На поједине студијске програме може се уписати следећи број студената:

Студијски програм

Основне академске студије
Дипломирани биолог (4 год., 240 ЕСПБ)
Основне академске студије
Дипломирани еколог (4 год., 240 ЕСПБ)

Буџет

Самофин.

Укупно

Школарина за
држављане
Србије (дин.)

0

16

16

90.750,00

2

12

14

90.750,00
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Школарина
за странце
(евра)

2.000,00

Основне академске студије
Физика (4 год., 240 ЕСПБ),
модули:
Истраживачки
Медицинска физика
Физика-астрономија
Физика-метеорологија
Основне академске студије
Професор физике(4 год., 240 ЕСПБ)
Основне академске студије
Географија (4 год., 240 ЕСПБ)
Основне академске студије
Дипломирани професор географије
(4 год., 240 ЕСПБ)
Основне академске студије хемије
(4 год., 240 ЕСПБ)
Основне академске студије хемије контрола квалитета и управљање
животном средином (4 год, 240 ЕСПБ)
Основне академске студије биохемије
(4 год., 240 ЕСПБ)
Основне академске студије заштите
животне средине - Аналитичар заштите
животне средине (4 год., 240 ЕСПБ)
Основне академске студије
Математика (3 год., 180 ЕСПБ)
модули:
Теоријска математика
Математика финансија
Техноматематика
Основне академске студије
Дипломирани професор математике
(4 год., 240 ЕСПБ)
Основне академске студије
Рачунарске науке (3 год., 180 ЕСПБ)
Укупно

13

0

13

54.450,00

20

3

23

54.450,00

2

8

10

54.450,00

1

18

19

54.450,00

14

3

17

107.690,00

6

1

7

107.690,00

1

4

5

107.690,00

32

5

37

107.690,00

46

4

50

54.450,00

30

3

33

54.450,00

10

2

12

77.440,00

177

79

256

ИНТЕГРИСАНЕ АКАДЕМСКЕ СТУДИЈЕ
На факултет се може уписати укупно 80 студената, и то:
- 16 студената на буџет
- 64 самофинансирајућих студената
Студијски програм

Буџет

Самофин.

Укупно

Школарина за
држављане
Србије (дин.)

Школарина
за странце
евра)

Двопредметна настава природних
наука, математика и рачунарство

0

60

60

54.450,00

5.000,00

Интегрисане академске студије
мастер професор биологије
16
4
20
90.750,00
5.000,00
(5 год.,300 ЕСПБ)
Укупно
16
64
80
Број студената који се уписује у прву годину студијских програма основних струковних, академских и
интегрисаних студија који се финансирају из буџета, по афирмативним мерама, може бити максимално
до 1% од одобрене буџетске квоте (за представнике следећих категорија: особе са инвалидитетом-7;
припаднике ромске националне мањине-7; држављани Републике Србије који су у школској 2016/17.
години, средњу школу завршили у иностранству и припаднике наше дијаспоре из региона (Заједничко
веће општина Вуковар, Република Хрватска, као и Темишвар, Румунија)-7). Овај број се додаје на број
који је већ одобрен за упис у прву годину.
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Напомињемо да укупан број буџетских и самофинансирајућих студената не може бити већи од оног
који је одређен дозволом за рад за сваки студијски програм.
2. Услови конкурисања:
За упис на студије могу конкурисати лица са завршеним средњим образовањем у четворогодишњем
трајању.
Студенти са завршеном вишом школом и факултетом уписују се без конкурса, на лични захтев, по
члану 85. Закона о високом образовању.
На пријемном испиту за упис на основне академске студије полажу се испити у зависности од
образовног профила, и то:
1. Образовни профил биологија и екологија:
Пријемни испит се полаже из предмета Биологија за Основне академске студије биологије
(Дипломирани биолог), Основне академске студије екологије (Дипломирани еколог) и Интегрисане
академске студије мастер професор биологије.
2. Образовни профил физика:
Пријемни испит се полаже из предмета Физика или Математика или Астрономија за Основне
академске студије физике (Дипломирани физичар) и Оптике за Основне струковне студије
оптометрије.
3. Образовни профил географија:
Пријемни испит се полаже из предмета Географија за Основне академске студије географије
(Географија и Дипломирани професор географије).
4. Образовни профил хемија:
Пријемни испит се полаже из предмета Хемија за Основне академске студије хемије (Хемија, Хемијаконтрола квалитета и управљање животном средином), Основне академске студије биохемије
(биохемија) и Основне академске студије заштите животне средине (Заштите животне срединеАналитичар заштите животне средине).
5. Образовни профил математика и информатика:
Пријемни испит се полаже из предмета Математика за Основне академске студије математике
(Математика, сви модули и Дипломирани професор математике).
3. Полагање пријемног испита:
Распоред полагања пријемних испита ће бити објављен на огласној табли и на интернет страници
факултета.
Пријемни испит се полаже у просторијама Факултета према распореду.
Лица са посебним потребама могу полагати пријемни испит на начин прилагођен њиховим потребама,
који предложе у писаном облику приликом пријаве на конкурс за упис на студијски програм, а у складу
са објективним могућностима Факултета.
Положен пријемни испит за један модул у оквиру једног студијског програма, може се признати као
положен пријемни испит и за други модул у оквиру наведеног студијског програма, уколико број
примљених кандидата на том модулу није попуњен. За модуле где је број студената исказан у збиру,
формира се јединствена ранг листа.
Право је кандидата да се приликом подношења пријаве за полагање пријемног испита изјасне за језик
народности на коме ће полагати пријемни испит.
4. Други конкурсни рок:
- пријављивање кандидата: 04. и 05. септембра 2017. године (од 9 до 13сати);
- полагање пријемног испита: 07. септембра 2017. године;
- објављивање прелиминарне ранг - листе: до 08. септембра 2017. године;
- објављивање коначне ранг - листе: 12. септембрa 2017. године;
- упис примљених кандидата: 13. и 14. септембра 2017. године (од 9 до 13 сати).
5. Документација која се подноси приликом пријављивања кандидата и уписа:
Кандидати приликом пријаве на конкурс, уз пријавни лист и Информатор који добијају у скриптарници
Факултета (уз приказану уплатницу), подносе на увид оригинална документа,а уз пријавни лист
подносе фотокопије следећих документа:
1. сведочанства за све разреде претходно завршене школе;
2. диплому о положеном завршном, односно матурском испиту;
3.личну карту (која се подноси на увид) и копију личне карте (у случају чиповане личне карте
потребно је доставити очитану личну карту);
4. доказ о уплати накнаде за полагање пријемног испита.
5. потврда о нострификацији дипломе или сведочанства уколико је претходни степен
школовања завршен у иностранству.
Кандидати су обавезни да на полагање пријемног испита понесу са собом личну карту или пасош.
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Кандидати који су остварили право на упис подносе:
1. оригинална документа из тачке 1. и 2. овог члана(поднето уз пријаву);
2. личну карту (која се подноси на увид) и копију личне карте (у случају чиповане личне карте потребно
је доставити очитану личну карту);
3. индекс
4.један образац ШВ-20;
5. две фотографије формата 4,5x 3,5цм;
6. лекарско уверење;
7. доказ о уплати накнаде на име трошкова уписа и премије за колективно осигурање студената;
8. доказ о уплати накнаде за самофинансирајуће студенте.
Комплет за упис се купује у скриптарници Факултета.
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 полагање пријемног испита: 6000,00 динара
Трошкови пријемног испита за студенте који су ослобођени полагања пријемног испита (освојено једно
од прва три места на републичком, или међународном такмичењу у трећој или четвртој години средње
школе из одговарајуће области, односно признат положен пријемни испит са сродног факултета)
износе 3.000,00 динара.
- за упис: 6500,00 динара
7. Критеријуми за утврђивање редоследа кандидата на ранг листи:
Редослед кандидата на јединственој ранг листи утврђује се на основу општег успеха постигнутог у
средњем образовању (највише 40) и резултата постигнутог на пријемном испиту (највише 60).
Кандидат може стећи укупно највише 100 бодова, а може бити уписан на терет буџета ако се налази
на јединственој ранг листи до броја одобреног за упис кандидата на терет буџета и има више од 50
бодова. Кандидат може бити уписан као самофинансирајући студент уколико се на јединственој ранг
листи налази до утврђеног укупног броја студената и има најмање 30 бодова. Начин организовања
пријемног испита, критеријуми за бодовање и утврђивање редоследа кандидата на ранг листи, дати су
у Правилнику о начину бодовања и ближим мерилима за утврђивање редоследа кандидата за упис на
студијске програме Природно-математичког факултета, који се налази на сајту Факултета:
http://www.pmf.uns.ac.rs.
8. Начин и рокови за подношење жалбе на утврђени редослед:
Кандидат може поднети приговор на регуларност поступка утврђеногконкурсом, регуларност пријемног
испита или на своје место на ранг листи, у року од 36 сати од објављивања прелиминарне ранг листе
на сајту Факултета и на огласној табли Факултета.
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 канидата коначна ако на исту није стављен приговор.
Ако кандидат који је остварио право на упис не изврши упис у року утврђеном у конкурсу уместо њега
ће се уписати следећи кандидат према редоследу утврђеном по коначној ранг листи.
9. Упис страних држављана:
На прву годину основних студија Факултет може уписати кандидата – страног држављанина.
Школарина за стране држављане износи 2000 евра - за основне академске студије, интегрисане
студије 5000 евра и 3500 евра за основне струковне студије.
- додатна документација која се подноси приликом пријављивања кандидата
Кандидат – страни држављанин, приликом пријављивања на Конкурс, подноси нострификовану
диплому (или потврду о предатој дипломи за нострификацију) о завршеној средњој школи у
четворогодишњем трајању.
Пре уписа кандидат – страни држављанин је дужан да Факултету поднесе доказе:
- да је здравствено осигуран за школску годину коју уписује;
- да влада српским језиком, што доказује уверењем овлашћене комисије.
10. Напомена:
Теренски рад и стручна пракса су обавезни за све студенте и саставни су део наставе.
Трошкове теренског рада и стручне праксе предвиђене студијским програмом сносе студенти без
обзира на статус (буџет, самофинансирање). За рад у лабораторији обавезна је заштитна одећа
(образовни профили: Биологија и Хемија).
Обавештење о организацији припремне наставе и/или литература за припрему пријемног испита
налазе се на сајту Факултета.
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Након завршетка уписа, кандидати који нису уписани, треба да подигну своја документа до 30.09.2017.
године. Након тог рока, документација неће бити чувана.
- контакт телефониза добијање информација:
Студентска служба ПМФ-а: 021 485 2712 и 021 485 2711.
АКАДЕМИЈА УМЕТНОСТИ
21000 Нови Сад, Ђуре Јакшића 7
Телефон: 021/420-187
Факс: 021/420-187
Студентска служба, телефон: 021 422-177, лок.2
Жиро рачун: 840-1451666-42
E-mail: aofarts@uns.ac.rs
Интернет адреса: www.akademija.uns.ac.rs
ОСНОВНЕ АКАДЕМСКЕ СТУДИЈЕ
На Академију уметности Нови Сад се може уписати укупно 39 студената, и то:
- 15 студенaта чије се образовање финансира из буџета и
- 24 самофинансирајућих студената.
На поједине департмане може се уписати следећи број студената:
Број студената
Департман

Буџет

Самофин.

Укупно

6
0
9
15

15
5
4
24

21
5
13
39

Музичке уметности
Ликовних уметности
Драмских уметности
Укупно

Од наведеног укупног броја студената у оквиру сваког департмана на поједине студијске програме,
може се уписати следећи број студената:
ДЕПАРТМАН МУЗИЧКЕ УМЕТНОСТИ
Број студената
Студијски програм
Извођачке уметности
Музикологија
Етномузикологија
Музичка педагогија
Укупно

Буџет

Самофин.

Укупно

3
1
0
2
6

9
1
1
4
15

12
2
1
6
21

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
125.000,00
1.500,00

ДЕПАРТМАН ЛИКОВНИХ УМЕТНОСТИ
Број студената
Студијски програм
Ликовне уметности
Примењене уметности и дизајн
Укупно

Буџет

Самофин.

Укупно

0
0
0

2
3
5

2
3
5

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

ДЕПАРТМАН ДРАМСКИХ УМЕТНОСТИ
Студијски програм

Буџет

Самофин.
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Укупно

Школарина
(динара)

Школарина
за странце
(евра)

Глума на српском језику
5
0
Аудиовизуелни медији
4
3
Глума на мађарском језику*
0
1
Укупно
9
4
* - Студијски програми се уписују сваке друге године

5
7
1
13

125.000,00
125.000,00

1.500,00
1.500,00
1.500,00

Упис по афирмативним мерама: На Академију уметности се може уписати следећи број студената
по основу афирмативних мера на прву годину основних академских студија у школску 2017/2018.
годину:
Број студената са
Број студената
Бр. студената- држављана Р.Србије који су у шк. 2016/17
инвалидитетом
припадника ромске
год. средњу школу завршили у иностранству и припадника
националне мањине
наше дијаспоре из региона(З.В.О. Вуковар, Р.Хрватска,
Темишвар, Румунија)
2
Попуњено у јунском
уписном року

2
Попуњено у јунском
уписном року

2
Попуњено у јунском уписном року 1 место.

2. Услови конкурисања:
Упис у прву годину основних академских студија је условљен полагањем пријемног испита. Рангирање
кандидата који су положили пријемни испит се врши на основу резултата показаних на пријемном
испиту и успеха оствареног у претходном школовању. Кандидати који нису положили пријемни испит
се не рангирају.
ДЕПАРТМАН МУЗИЧКЕ УМЕТНОСТИ
Пријемном испиту могу приступити:
 Кандидати са одговарајућим средњим образовањем музичке струке (смер музички извођач или
музички сарадник).
 Кандидати са одговарајућим средњим образовањем музичке струке неодговарајући смер - полажу
инструмент (кандидати за студијски програм Извођачке уметности, за модуле инструмента и модул
Соло певање);
 Кандидати са неодговарајућим средњим образовањем, који положе диференцијалне испите по
програму средње музичке школе из предмета: Солфеђо, Теорија музике, Хармонија, Контрапункт,
Музички облици, Музички инструменти, Упоредни клавир (кандидати за студијски програм
Музикологија, студијски програм Етномузикологија, студијски програм Музичка педагогија,
студијски програм Композиција и студијски програм Извођачке уметности-модул Соло певање),
Музички фолклор (кандидати за студијски програм Етномузикологија), Историја музике (кандидати
за студијски програм Музикологија), инструмент (кандидати за студијски програм Извођачке
уметности, модули инструмента и модул Соло певање).
 Изузетно пријемном испиту на Департману музичке уметности студијски програм Извођачке
уметности, модул Клавир, модул Гитара, модул Оргуље, модул Харфа, модул Гудачки
инструменти, модул Дувачки инструменти, модул Удараљке и модул Соло певање могу приступити
и лица са непотпуним средњим образовањем, односно завршеном осмогодишњом школом ако пре
полагања пријемног испита положе допунске испите из предмета: Српски језик, Књижевност,
Уметност, Историја и Психологија, по програму гимназије - општи студијски програм. Форма испита
је тест. Кандидат који оствари више од 50% позитивних одговора стиче право полагања
диференцијалних испита по програму средње музичке школе из предмета: Инструмент – Соло
певање, Солфеђо, Теорија музике, Хармонија, Контрапункт, Музички облици и Музички
инструменти.
ДЕПАРТМАН ЛИКОВНИХ УМЕТНОСТИ
Пријемном испиту могу приступити:
● Кандидати са одговарајућим средњим образовањем у четворогодишњем трајању ликовне и
просветне струке, гимназије или свих средњих стручних школа које у свом наставном плану и
програму садрже неки од следећих предмета Историја уметности, Ликовна култура, Визуелна
култура, Теорија форме, Ликовни елементи, Уметност и визуелно опажање, Естетика и др. (у
трајању од две школске године).
● Кандидати са неодговарајућим средњим образовањем у четворогодишњем трајању, који положе
диференцијални испит из предмета Ликовна култура, по програму гимназије - друштвени смер.
ДЕПАРТМАН ДРАМСКИХ УМЕТНОСТИ
Студијски програм - Глума на српском језику
Студијски програм - Глума на мађарском језику
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Пријемном испиту могу приступити:
 Кандидати са завршеним средњим образовањем у четворогодишњем или трогодишњем
трајању свих струка и смерова
Студијски програм - Аудиовизуелни медији (модули: Монтажа у аудиовизуелним медијима, Камера,
Анимација и визуелни ефекти)
Пријемном испиту могу приступити:
 Кандидати са завршеним средњим образовањем у четворогодишњем трајању свих струка и
смерова
3. Полагање пријемног испита:
Програм пријемних испита прописан је Правилником Академије уметности о критеријумима и поступку
избора кандидата за упис на основне академске студије и Информаторима о програмским садржајима
пријемних испита за упис на основне академске студије Академије уметности, који су објављени на
сајту Академије уметности: www.akademija.uns.ac.rs
4. Конкурсни рокови:

01.09.2017.
од 02. до 13.09.2017.
14. 09.2017.
20.09.2017.

ДЕПАРТМАН МУЗИЧКЕ УМЕТНОСТИ
ДРУГИ КОНКУРСНИ РОК
Подношење докумената
Диференцијални и пријемни испити
Резултати пријемног испита
Прелиминарна ранг листа
Коначна ранг листа - упис у прву годину

ДЕПАРТМАН ЛИКОВНИХ УМЕТНОСТИ
ДРУГИ КОНКУРСНИ РОК
01.09.2017. од 09,00 – 13,00
Подношење докумената
01.09.2017. од 14,00
Диференцијални испити
04.09.2017. од 09,00 – 13,00
Подношење мапа уметничких радова
oд 05.09.2017. до 13.09.2017.
Пријемни испити
14. 09.2017.
Резултати пријемног испита
Прелиминарна ранг листа
20.09.2017.
Коначна ранг листа и упис у прву годину

01.09.2017. од 09,00 – 13,00
од 04. до 13.09. 2017.
14. 09.2017.
oд 15.09.2017. до 20.09.2017.
22.09.2017.

ДЕПАРТМАН ДРАМСКИХ УМЕТНОСТИ
ДРУГИ КОНКУРСНИ РОК
Подношење докумената
Пријемни
испити
за
студијске
програме:
Аудиовизуелне медије и Глума на мађарском језику
Резултати пријемног испита
Прелиминарна ранг листа
Пријемни испити за студијски програм Глума на
српском језику
Коначна ранг листа - упис у прву годину

5. Документација која се подноси приликом пријављивања кандидата:
Пријаве на конкурс се предају у Студентској служби Академије уметности.
Потребна су следећа документа:
- ПРИЈАВА (добија се на портирници Академије уметности)
- ДИПЛОМА СРЕДЊЕ ШКОЛЕ (фотокопија-не мора бити оверена)
- СВЕДОЧАНСТВА сва четири разреда средње школе (фотокопије-не морају бити оверене)
- БИОГРАФИЈА
- ФОТОКОПИЈА ЛИЧНЕ КАРТЕ (ОРИГИНАЛ СЕ ПОДНОСИ НА УВИД); у случају чиповане личне
карте потребно је доставити очитану личну карту;
- ТРИ ФОТОГРАФИЈЕ (формат 4,5 х 3,5 цм)
6. Новчане накнаде:
ДЕПАРТМАН МУЗИЧКЕ УМЕТНОСТИ
Кандидати са непотпуном средњом школом уплаћују 4.000,00 дин. за допунске и 2.000,00 дин. по
диференцијалном испиту.
Кандидати са неодговарајућом средњом школом уплаћују 2.000,00 дин. по диференцијалном испиту.
Кандидати који приступају пријемном испиту уплаћују 5.500,00 дин.
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ДЕПАРТМАН ЛИКОВНИХ УМЕТНОСТИ
Сви кандидати уплаћују 5.500,00 дин. за преглед уметничких радова и прелиминарни односно стручни
испит из стручно уметничке дисциплине Цртање.
Кандидати са неодговарајућом средњом школом уплаћују 2.000,00 дин. за диференцијални испит.
Кандидати који приступају пријемном испиту уплаћују 5.500,00 дин за вишедневни рад у класама
цртања и ужих стручних дисциплина.
ДЕПАРТМАН ДРАМСКИХ УМЕТНОСТИ
Сви кандидати уплаћују 5.500,00 дин. за први део пријемног испита.
Кандидати који положе први део пријемног испита уплаћују 5.500,00 дин. за вишедневни рад, који
претходи полагању другог дела пријемног испита.
Трошкови уписа за кандидате који положе пријемни испит износи 5.500,00 дин.
Висина школарине за сaмофинансирајуће студенте основних академских и мастер академских студија
на Академији уметности у Новом Саду износи 125.000,00 динара у складу са Одлуком Савета
Академије уметности за школску 2017/18. годину.
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:
Редослед кандидата на ранг листи објављује се на основу Правилника о критеријумима и поступку
избора кандидата за упис у прву годину основних академских студија (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 може се уписати на студијске програме основних академских студија под истим
условима као и домаћи држављанин.
Додатна документација која се подноси приликом пријављивања кандидата:
- решење о извршеном признавању стране дипломе о завршеној средњој школи
- доказ о здравственом осигурању
- доказ о познавању српског језика
10. Напомена:
Студентска служба: 021/422-177 лок. 2, 021/422-176 лок. 2
ГРАЂЕВИНСКИ ФАКУЛТЕТ
24000 Суботица, Козарачка 2/а
Телефон: 024/554-300
Факс: 024/554-580
Жиро рачун: 840-1233666-68
E-mail: dekanat@gf.uns.ac.rs
Интернет адреса: www.gf.uns.ac.rs
ОСНОВНЕ АКАДЕМСКЕ СТУДИЈЕ
1. Број слободних места за упис студената:
На факултет се може уписати укупно 104 студената, и то:
- 81 студента чије се образовање финансира из буџета и
- 23 самофинансирајућих студента.
На студијски програм може се уписати следећи број студената:
Студијски програм
Грађевинарство*
Укупно

Буџет

Самофин.

Укупно

81
81

23
23

104
104

Школарина
за држављане
Србије (дин.)
72.000,00

Школарина
за странце
(евра)
1.500,00

*- У 3. (трећем) семестру студенти могу по жељи да упишу један од следећих студијских модула:
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1. Конструкције,
2. Хидротехника и водно инжењерство околине,
3. Саобраћајнице,
4. Архитектонсо инжењерство.
*- Од укупног броја студената финансисараних из буџета могу се уписати:
-1 студент са инвалидитетом и
- 1 припадник ромске националне мањине.
2. Услови конкурисања: На основне академске студије се могу уписати кандидати са завршеним
средњим образовањем у четворогодишњем трајању.
3. Полагање пријемног испита: Кандидати који конкуришу за упис у прву годину основних академских
*,**
студија полажу пријемни испит који се може полагати на српском и мађарском језику.
*Пријемни испит не полажу ученици трећег и четвртог разреда средње школе који су освојили једно од
прва три појединачна места на републичком такмичењу које организује Министарство надлежно за
област образовања или на мећународном такмичењу из математике, а признаје им се да су постигли
максималан број бодова.
**Ако је кандидат за упис постигао изузетан успех, тиме што је освојио једно од прва три места на
републичком такмичењу које организује министарство надлежно за средње образовање, или на
државном или међународном такмичењу из предмета који је релевантан за студијски програм, може да
му се призна максимално 30 бодова који се могу остварити полагањем пријемног испита за дати
студијски програм.
4. Конкурсни рок:
- пријављивање кандидата
04. и 05. септембра 2017. год. од 11:00 до 13:00 ч.
- полагање пријемног испита
07. септембра 2017. год. у 12:00 ч.
- објављивање прелиминарне ранг листе
07. септембра 2017. год.
- објављивање коначне ранг листе
09. септембра 2017. год.
- упис примљених кандидата
11. септембра 2017. год. од 11:00 до 13:00 ч.
5. Документација која се подноси приликом пријављивања кандидата:
Пријавни лист (добија се на Факултету);
Диплома о завршном-матурском испиту (фотокопија/оригинал);
Сведочанства за сва четири разреда (фотокопије/оригинал);
Лична карта (која се подноси на увид) и копија личне карте У случају чиповане личне карте потребно је
доставити очитану личну карту;
Доказ о уплати трошкова за полагање пријемног испита.
Фотокопије не морају бити оверене, ако се поднесу оригинална документа на увид.
На упис се доносе:
-Сведочанства четири разреда средње школе (оригинал);
-Диплома о стеченом средњем образовању (оригинал);
-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 х 3,5 цм;
-Доказ о уплати трошкова уписа (уплатница).
Кандидати који су у статусу самофинансирајућег студента прилажу уплатницу као доказ о плаћеним
трошковима школарине – минимум 1/3 од укупног износа (минимум 37 бодова х 1.200,00 динара)
=14.800,00 дин.
Фотокопије донете приликом пријаве на конкурс се враћају.
6. Новчане накнаде:
- за полагање пријемног испита:
- за упис

=2.200,00 дин.
=6.000,00 дин.

7. Критеријуми за утврђивање редоследа кандидата на ранг листи:
Просек оцена из средње школе и освојен број бодова на пријемном испиту.
* 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:
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:
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А) - Кандидат је дужан да:
- познаје језик - (Уверење-Центар за српски језик при Филозофском факултету Нови Сад) и
- регулише здравствено осигурање.
Б) - Поред горе наведене документације потребно је доставити:
- и нострификовану диплому или потврду о започетој нострификацији и
- доказ о уплати трошкова школарине - минимум 1/3 од укупне школарине =500 €.
10. Напомена:
- контакт телефони: 024/554-300 лок.109
ТЕХНИЧКИ ФАКУЛТЕТ “МИХАЈЛО ПУПИН“
23000 Зрењанин, 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
ОСНОВНЕ АКАДЕМСКЕ СТУДИЈЕ
1. Број слободних места за упис студената:
На основне академске студије се може уписати укупно 164 студената, и то:
- 45 студената чије се образовање финансира из буџета и
- 119 самофинансирајућих студената.
На поједине студијске програме може се уписати следећи број студената:
Студијски програм

Буџет

Самофин.

Укупно

Школарина
за држављане
Србије (дин.)
75.000,00
75.000,00
75.000,00
75.000,00
75.000,00
75.000,00

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

Информационе технологије
0
13
13
Информатика и техника у образовању
9
6
15
Менаџмент информационих технологија
1
15
16
Инжењерски менаџмент
0
29
29
Машинско инжењерство
20
10
30
Одевно инжењерство
9
15
24
Инжењерство заштите животне
6
9
15
75.000,00
1.500,00
средине (заједнички ст. прог. са ФТН)
Индустријско инжењерство у
0
22
22
75.000,00
1.500,00
експлотацији нафте и гаса
Укупно
45
119
164
Број студената који се уписује у прву годину основних академских студија који се финансирају из
буџета Аутономне Покрајине Војводине по афирмативним мерама може бити максимално 1% од
одобрене буџетске квоте и он се додаје на број који је већ одобрен факултетима:
- за упис студената са инвалидитетом – 3 буџетска места,
- за упис студената Ромске националне мањине – 2 буџетска места,
- за упис држављана Републике Србије који су средњу школу завршили у иностранству – 3 буџетска
места.
2. Услови конкурисања:
У прву годину основних студија може се уписати лице које има средње образовање у
четворогодишњем трајању.
3. Полагање пријемног испита:
Кандидати који конкуришу за упис у прву годину основних академских студија полажу ПРИЈЕМНИ
ИСПИТ.
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.
Пријемни испит за кандидате на свим студијским програмима полаже се из МАТЕМАТИКЕ по програму
средње машинске, средње грађавинске, средње електротехничке или саобраћајне школе, осим
кандидата који конкуришу за следеће студијске програме:
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ИНЖЕЊЕРСКИ МЕНАЏМЕНТ, могу полагати пријемни испит из једног од четири наведена
предмета: МАТЕМАТИКЕ, ОРГАНИЗАЦИЈЕ РАДА И МЕНАЏМЕНТА, МАРКЕТИНГА или
ПРЕДУЗЕТНИШТВА.
ОДЕВНО ИНЖЕЊЕРСТВО, могу полагати пријемни испит из једног од три наведена предмета:
МАТЕМАТИКЕ, ТЕКСТИЛНИХ ВЛАКАНА или ЛИКОВНЕ КУЛТУРЕ.
МАШИНСКО ИНЖЕЊЕРСТВО могу полагати пријемни испит из једног од три наведена
предмета: МАТЕМАТИКА, ОДРЖАВАЊЕ ТЕХНИЧКИХ СИСТЕМА, ТРАНСПОРТНИ СИСТЕМИ
МЕНАЏМЕНТ ИНФОРМАЦИОНИХ ТЕХНОЛОГИЈА могу полагати пријемни испит из једног од
два наведена предмета: МАТЕМАТИКЕ или РАЧУНАРСТВО И ИНФОРМАТИКА.
ИНЖЕЊЕРСТВО ЗАШТИТЕ ЖИВОТНЕ СРЕДИНЕ, обавезно полажу пријемни испит из два
дела МАТЕМАТИКЕ СА ПРОВЕРОМ СКОЛОНОСТИ ЗА СТУДИЈЕ ИНЖЕЊЕРСТВА ЗАШТИТЕ
ЖИВОТНЕ СРЕДИНЕ. Кандидат у оквиру неопходних 14 бодова треба остварити најмање 5
бодова по појединачном предмету.

Кандидати који су као ученици 3. или 4. разреда средње школе освојили 1, 2, или 3. место на
државном такмичењу у чијој организацији учествује Министарство Просвете или на међународном
такмичењу препознатог код Министарства просвете, на основу поднете молбе и одобрене од стране
стручне комисије не полажу пријемни испит из одговарајућег наставног предмета, (уколико то право
није раније искориштено), те добијају маскималан број бодова на пријемном.
Припадник националне мањине чији је језик у службеној употреби на територији АП Војводине може
полагати пријемни испит на матерњем језику на основу личног захтева поднетог у писаном облику
приликом пријаве на конкурс за упис на студијски програм.
4. Конкурсни рокови:
Други конкурсни рок:
- 4-5. септембар пријављивање кандидата
- 07. септембар полагање пријемног испита
- 07. септембар објављивање прелиминарне ранг листе
- 11. септембар објављивање коначне ранг листе
- 11-13. септембар упис примљених кандидата.
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:
- сведочанства за све разреде претходно завршене школе;
- диплому о положеном завршном односно матурском испиту;
- доказ о уплати накнаде за полагање пријемног испита.
- копија личне карта
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.
По завршетку уписа кандидати који нису уписани треба да подигну своја документа до датума истека
термина уписа. После тог рока документи неће бити сачувани.
6. Новчане накнаде:
- за полагање пријемног испита: 6000,00 динара
- за упис: 6000,00 динара
7. Критеријуми за утврђивање редоследа кандидата на ранг листи:
Редослед кандидата за упис у прву годину основних студија утврђује се на основу општег успеха
кандидата постигнутог у средњем образовању (до 40 бодова) и успеха постигнутог на пријемном
испиту у складу са мерилима Факултета и Одлуком Владе РС (до 60 бодова). Под општим успехом у
средњој школи подразумева се збир просечних оцена из свих предмета са нумеричким оценама у
првом, другом, трећем и четвртом разреду, помножен са 2 (два). По овом основу кандидат може стећи
најмање 16, а највише 40 бодова. Просечне оцене и општи успех у средњој школи рачунају се по
правилима заокруживања на две децимале.
Кандидат је положио пријемни испит уколико на пријемном испиту освоји најмање 14 бодова.
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Кандидат може бити уписан на терет буџета ако се налази на јединственој ранг листи до броја
одобреног за упис кандидата на терет буџета, који је одређен овим конкурсом за високошколску
установу, и има више од 50 бодова.
Кандидат може бити уписан као самофинансирајући студент уколико се на јединственој ранг листи
налази до утврђеног укупног броја студената и има најмање 30 бодова.
За сваки студијски програм се утврђује јединствена ранг листа свих кандидата са укупним бројем
бодова стеченим по свим критеријумима утврђеним конкурсом. Место на јединственој ранг листи и
број укупно постигнутих бодова одређују да ли кандидат може бити уписан у прву годину основних
студија, као и да ли ће бити финансиран на терет буџета или на терет самофинансирања.
Након полагања пријемног испита и рангирања свих пријављених кандидата по основној жељи,
уколико преостане непопуњених места на студијским програмима, врши се распоређивање кандидата
по секундарној жељи на основу појединачних молби кандидата, према броју стечених бодова.
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.
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.
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 коначне ранг листе.
Примљени кандидати који су на конкурс поднели оверене фотокопије докумената, приликом уписа
МОРАЈУ поднети ОРИГИНАЛ документа.
Уколико на неком студијском програму остане слободних места могу се уписати и лица који су на
другом факултету полагала одговарајући пријемни испит и имају довољан број бодова за упис и
положен пријемни испит (на пријемном испиту освојених минимално 14 бодова). Упис таквих
кандидата ће се обавити последњег дана уписног рока. Резултати пријемних испита из претходних
рокова се не узимају у разматрање.
8. Начин и рокови за подношење жалбе на утврђени редослед:
Учесник конкурса који сматра да редослед кандидата на јединственој ранг листи није утврђен на начин
предвиђен Конкурсом, може поднети приговор декану на којој је конкурисао за пријем у року од 36 сати
од објављивања ранг листе. Декан доноси одлуку о приговору у року од 24 сата од подношења
приговора.
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 имају право учешћа на конкурсу под истим условима као и домаћи држављани,
под условом да приложе, као додатну документацију, доказ о здравственом осигурању и знању српског
језика. Уписују се у статусу самофинансирајућег студента. Страни држављанин плаћа школарину у
току целог школовања, осим ако међународним споразумом или билателарним споразумом
универзитета није другачије одређено.
Додатна документација која се подноси приликом пријављивања кандидата
1. нострификована диплома о завршеној средњој школи у четворогодишњем трајању или потврда
да је нострификација у току,
2. доказ да је здравствено осигуран за школску годину коју уписује,
3. да влада језиком студија, што доказује уверењем овлашћене комисије.
Нострификована диплома мора се предати при упису, иначе се упис не може спровести.
10. Упис кандидата на Факултет држављана Републике Србије који су средњу школу или део
средњошколског образовања завршили у иностранству:
Држављани Србије који су средњу школу завршили у иностранству школују се у Републици Србији под
истим условима као остали држављани Републике Србије, укључујући право на буџетско
финансирање. Кандидат сам нострификује сведочанства или диплому.
Кандидат може да конкурише за упис на студијски програм у случају када поступак за признавање
стране школске односно високошколске исправе није завршен пре рока за подношење пријаве на
конкурс. Кандидати наведени у овом ставу морају до уписа да приложе решење о признавању
иностране јавне исправе, као услов за упис на студијски програм. Ако ови кандидати немају
нострификована документа потребна за упис у првом конкурсном року, високошколска установа ће им
омогућити да конкуришу у ДРУГОМ КОНКУРСНОМ РОКУ по претходно обављеној нострификацији
њихових школских сведочанстава стечених у иностранству.
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Ови кандидати уписују се на високошколске установе на основу посебне ранг листе у оквиру квоте која
се утврђује као 2 одсто броја одређеног за упис студената на терет буџета, односно броја оних који
плаћају школарину.
11. Напомена:
Контакт телефони за добијање информација
- студентска служба Факултета: 023/550-530
ФАКУЛТЕТ СПОРТА И ФИЗИЧКОГ ВАСПИТАЊА
21000 Нови Сад, Ловћенска 16
Телефон: 450-188
Факс: 450-199
Студентска служба, телефон: 450-188, локали 122, 163 и 164
Жиро рачун: 840-1718666-68
E-mail: fsfv@uns.ac.rs
Интернет адреса: www.fsfvns.rs
1. Број слободних места за упис студената:
ОСНОВНЕ СТРУКОВНЕ СТУДИЈЕ
На факултет се може уписати укупно 22 студента, и то:
- 0 студената чије се образовање финансира из буџета и
- 22 самофинансирајућа студента.
На поједине смерове може се уписати следећи број студената:
Студијски програм
Менаџер у спорту
Укупно

Буџет

Самофин.

Укупно

0
0

22
22

22
22

Школарина
за држављане
Србије (динарa)
88.000,00

Школарина
за странце
(евра)
1.500,00

ОСНОВНЕ АКАДЕМСКЕ СТУДИЈЕ
На факултет се може уписати укупно 111 студената, и то:
- 111 самофинансирајућих студената.
На поједине смерове може се уписати следећи број студената:
Студијски програм
Дипломирани професор физичког
васпитања и спорта
Професор физичког васпитања и
спорта
Укупно

Буџет

Самофин.

Укупно

Школарина
за држављане
Србије (динарa)

Школарина
за странце
(евра)

0

56

56

93.500,00

1.500,00

0

55

55

88.000,00

1.500,00

0

111

111

2. Услови конкурисања:
1. У прву годину основних академских студија и основних струковних студија може се уписати
лице које има средње образовање у четворогодишњем трајању, које је здравствено способно и
које положи испит за проверу склоности и способности.
2. У прву годину основних струковних студија може се уписати особа са посебним потребама која
има средње образовање у четворогодишњем трајању.
3. Kандидати који конкуришу за упис у прву годину основних академских или основних струковних
студија полажу одговарајуће испите за проверу склоности и способности.
3. Полагање пријемног испита:
За упис у прву годину основних академских студија кандидат полаже испит за проверу склоности и
способности. Испит садржи:
1. Тест познавања појмова из области спорта и физичког васпитања.
2. Тест знања пливања.
3. Полигон свестраности.
4. Трчање на 800 м – жене и 1.500 м – мушкарци.
5. Полигон спортских игара.
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6. Тест за проверу осећаја за ритам и покрет.
7. Спортска гимнастика.
За упис у прву годину основних струковних студија – смер Менаџер у спорту, кандидат полаже испит за
процену склоности за позив менаџера, комуникативности, мотивисаности и искуства у спортској
средини.
4. Конкурсни рокови:
Други конкурсни рок:
- пријављивање кандидата: 4. и 5. септембар 2017. од 09,00 до 14,00
- полагање пријемног испита: 7. и 8. септембар 2017.
- објављивање прелиминарне ранг листе: 8. септембар 2017.
- објављивање коначне ранг листе: 9. септембар 2017.
- упис примљених кандидата: 11, 12. и 13. септембар 2017.
5. Документација која се подноси приликом пријављивања кандидата:
Кандидат приликом пријаве на конкурс подноси на увид оригинална документа, а уз пријавни лист
подноси фотокопије следећих докумената:
- копије сведочанства сва четири разреда завршене средње школе и оригинали на увид,
- копија дипломе о положеном завршном, односно матурском испиту и оригинал на увид,
- лична карта (коју кандидат подноси на увид) и копија личне карте; у случају чиповане
личне карте потребно је доставити очитану личну карту,
- уверење о држављанству не старије од 6 месеци и копија истог,
- доказ о уплати накнаде за полагање испита за проверу склоности и способности и
лекарског прегледа.
Лекарској Комисији Факултета кандидат доставља оригиналне лабораторијске налазе и уверење
лекарске установе специјализоване за област спортске медицине у места пребивалишта. Оригинални
лабораторијски налази:
- преглед крви (ККС; СЕ; БИЛ; ШУК; креатинин, ацидум урикум),
- преглед урина,
- ЕКГ у миру и оптерећењу,
6. Новчане накнаде:
- за полагање пријемног испита: 6.000,00 динара
- за упис: 5.500,00 динара
7. Критеријуми за утврђивање редоследа кандидата на ранг листи:
Избор кандидата за упис у прву годину основних академских и основних струковних студија обавља се
према резултату постигнутом на провери склоности и способности и према општем успеху постигнутом
у средњој школи. Ранг листе за основне академске и основне струковне студије сачињавају се према
укупном броју бодова сваког кандидата по утврђеним мерилима. Кандидат може освојити укупно 100
бодова.
Под општим успехом у средњој школи подразумева се збир просечних оцена прве, друге, треће и
четврте године, помножен са 2 (два). По овом основу кандидат може стећи најмање 16, а највише 40
бодова. Општи успех у средњој школи рачуна се заокруживањем на две децимале.
Резултат који кандидат постигне на испиту за проверу склоности и способности оцењује се од 0 до 60
бодова. Сматра се да је кандидат положио испит и на тај начин стекао право на рангирање ради
уписа, уколико на испиту оствари најмање 20 бодова.
8. Начин и рокови за подношење жалбе на утврђени редослед:
Кандидат може поднети приговор на регуларност конкурса, регуларност пријемног испита 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:
У прву годину основних академских и основних струковних студија Факултета може се уписати
неограничен број кандидата страних држављана у складу са законом и Статутом Факултета.
- додатна документација која се подноси приликом пријављивања кандидата
Кандидат - страни држављанин, приликом пријављивања на конкурс, подноси нострификовану
диплому о завршеној средњој школи, доказ о познавању српског језика у складу са Статутом
Универзитета, доказ да је здравствено осигуран и лекарско уверење.
10. Упис студената који се финансирају из буџета по афирмативним мерама:
У прву годину основних академских студија Факултета може се уписати одређен број кандидата по
афирмативним мерама, у складу са стручним упутством Министарства просвете, науке и технолошког
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развоја Републике Србије. Квотама одређеним од стране Покрајинске владе, на Факултет спорта и
физичког васпитања могу се уписати на терет буџета Републике Србије по два студента из следећих
категорија: 1) студенти са инвалидитетом, 2) студенти припадници ромске националне мањине и 3)
студенти држављани Републике Србије који су у школској 2016/17. години средњу школу завршили у
иностранству, као и припадници српске националне мањине из региона (Заједничко веће општина
Вуковар, Република Хрватска, као и Темишвар, Румунија).
- додатна документација која се подноси приликом пријављивања кандидата
Кандидати за упис по афирмативним мерама из претходног става дужни су приложити изјаву о
припадности ромској националној мањини и препоруку Националног савета ромске националне
мањине (студенти из категорије 2 претходног става), односно изјаву о припадности српској
националној мањини у суседним земљама (студенти из категорије 3 претходног става).
Број студената који се уписују по афирмативним мерама додаје се на број који је већ одобрен
Факултету у складу са Одлуком о броју студената за упис у прву годину основних струковних,
академских и интегрисаних студија, који се финансирају из буџета Аутономне покрајине Војводине на
факултетима у саставу Универзитета у Новом Саду, у школској 2017/18. години. При томе, укупан број
уписаних буџетских и самофинансирајућих студената не може бити већи од оног који је одређен
дозволом за рад за сваки појединачни студијски програм високошколске установе.
11. Напомена:
 контакт телефони за добијање информација, припремна настава итд.
 Контакт: Гордана Шајнов (општа служба), телефон: 021 450 188, локал 124.
 Студент који се финансира из буџета може у том статусу да има уписан само један
студијски програм на истом нивоу студија.
ПЕДАГОШКИ ФАКУЛТЕТ
25000 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
ОСНОВНЕ АКАДЕМСКЕ СТУДИЈЕ
1. Број слободних места за упис студената:
На Факултет се у септембарском уписном року може уписати укупно 149 студента, и то:
- 32 студента чије се образовање финансира из буџета, и
- 117 самофинансирајући студент.
На поједине студијске програме може се уписати следећи број студената:
Школарина
Школарина
Студијски програм
Буџет Самофин. Укупно
за држављане
за странце
Србије (динарa)
(евра)
Дипломирани учитељ
12
45
57
50.000,00
1.000,00
Дипломирани васпитач
3
29
32
50.000,00
1.000,00
Дипломирани дизајнер
11
23
34
50.000,00
1.000,00
медија у образовању
Дипломирани библиотекар6
20
26
50.000,00
1.000,00
информатичар
Укупно
32
117
149
На Педагошком факултету у Сомбору у првом уписном року су попуњена места за упис студената
према Програму афирмативних мера.
Кандидати који су у претходном школовању студирали у статусу буџетског студента, немају право
поновног уписа на исти ниво студија у овом статусу.
Самофинансирајући студенти уписују се у прву годину студија без плаћања школарине.
2. Услови конкурисања:
У прву годину студија може се уписати лице које има средње образовање у четворогодишњем трајању.
3. Полагање пријемног испита:
Кандидати који конкуришу за упис на студијски програм Дипломирани учитељ и Дипломирани
васпитач подлежу претходној провери способности (говорних, музичких и физичких) на којој треба да
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постигну задовољавајући успех. Провера је елиминаторног карактера (не бодује се). Кандидати су
дужни да понесу личну карту или пасош ради идентификације, као и спортску опрему.
Кандидати који конкуришу за упис на студијски програм Дипломирани учитељ, Дипломирани васпитач
и Дипломирани библиотекар-информатичар полажу пријемни испит из:
- Српског језика и књижевности, и
- Општих знања и информисаности.
Кандидати који конкуришу за упис на студијски програм Дипломирани дизајнер медија у образовању
полажу пријемни испит из:
- Српског језика и књижевности, и
- Рачунарства и информатике.
Припадник националне мањине чији је језик у службеној употреби на територији АП Војводине може
полагати пријемни испит на матерњем језику на основу личног захтева поднетог у писаном облику
приликом пријаве на конкурс за упис на студијски програм.
У другом уписном року на слободна места могу конкурисати и кандидати који су на неком од
учитељских (педагошких) факултета или високих струковних школа за образовање васпитача у
Републици Србији, у првом уписном року положили пријемни испит из матерњег језика и књижевности
и општих знања и информисаности. Наведени кандидати са пријавом на конкурс уз осталу
документацију предају и потврду о положеном пријемном испиту са оствареним бројем бодова на оба
теста који се признају при сачињавању ранг листе кандидата.
4. Други конкурсни рок:
- пријављивање кандидата: 4. и 5. септембар 2017. године
- претходна провера способности: 5. септембар 2017. године
- полагање пријемног испита: 7. септембар 2017. године
- објављивање прелиминарне ранг листе: 8. септембар 2017. године
- објављивање коначне ранг листе: 11. септембар 2017. године
- упис примљених кандидата: 12. и 13. септембар 2017. године
5. Документација која се подноси приликом пријављивања кандидата:
Кандидати приликом пријаве на конкурс подносе на увид оригинална документа, а уз пријавни лист
подносе фотокопије следећих докумената:
- сведочанства 1, 2, 3. и 4. разреда претходно завршене средње школе;
- диплому о положеном завршном односно матурском испиту;
- доказ о уплати накнаде за претходну проверу способности.
6. Новчане накнаде:
- за претходну проверу способности .........2.000,00 динара
- за полагање пријемног испита .................6.000,00 динара
- за упис .....................................................5.000,00 динара
7. Критеријуми за утврђивање редоследа кандидата на ранг листи:
- општи успех у средњој школи – до 40 бодова
- на пријемном испиту кандидат може стећи од 0 до 60 бодова.
Кандидат је положио пријемни испит уколико на сваком појединачном тесту освоји најмање 7 бодова.
8. Начин и рокови за подношење жалбе на утврђени редослед:
Кандидат може поднети приговор на регуларност поступка, регуларност претходне провере
способности, регуларност пријемног испита или своје место на ранг листи у року од 36 сати од
објављивања резултата претходне провере способности, односно прелиминарне ранг листе на
Факултету.
Приговор се подноси факултетској комисији за упис, 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 језика на којем се изводи настава;
в) да је здравствено осигуран за школску годину у коју се уписује.
Страни држављанин и лице које је завршило претходно 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.
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10. Напомена:
Пријављивање кандидата:
Пријаве се подносе студентској служби Педагошког факултета у Сомбору, Подгоричка 4.
Накнаде за претходну проверу способности и трошкове пријемног испита уплаћују се на
текући-рачун Факултета број: 840-1136666-68.
Претходна провера способности и пријемни испит полажу се у просторијама Факултета према
распореду који ће бити објављен на сајту и огласној табли Факултета.
Контакт телефони за добијање информација: Студентска служба 025/412-030 лок. 114.
УЧИТЕЉСКИ ФАКУЛТЕТ НА МАЂАРСКОМ НАСТАВНОМ ЈЕЗИКУ
24000 Суботица, Штросмајерова 11
Телефон: 024 624 444
Факс: 024 624 424
Студентска служба, телефон: 024 624 401
Жиро рачун: 840-2061666-44
E-mail: office@magister.uns.ac.rs
Интернет адреса: www.magister.uns.ac.rs
ОСНОВНЕ АКАДЕМСКЕ СТУДИЈЕ
1. Број слободних места за упис студената:
На факултет се може уписати укупно 36 студената, и то:
- 16 студената чије се образовање финансира из буџета и
- 20 самофинансирајућих студената.
На поједине студијске програме може се уписати следећи број студената:
Школарина
Студијски програм
Буџет
Самофин.
Укупно
за држављане
Србије (дин.)
Диломирани учитељ
11
15
26
50.000,00
Дипломирани васпитач
5
5
10
50.000,00
Укупно
16
20
36

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

2. Услови конкурисања:
а) Општи услови: Право учешћа на конкурсу имају лица са завршеним средњошколским
образовањем у четворогодишњем трајању.
б) Посебни услови: 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 које остваре право уписа на студије у првом уписном року у оквиру броја редовних
буџетских места по Одлуци Владе, односно у оквиру броја самофинансирајућих места, могу се уписати
у прву годину студија условно, уз обавезу да до почетка наставе доставе решење Министарства о
нострификације средњошколске исправе.
3. Провера способности
Пријављени кандидати полажу испит за проверу музичких, физичких и говорних способности. Овај
испит је елиминационог карактера.
4. Полагање пријемног испита:
Јединствени тест из Мађарског језика и књижевности и Опште информисаности.
Пријемни испит се полаже на мађарском језику или на језику који је у службеној употреби на
територији АП Војводине, на основу личног захтева кандидата поднетог на обрасцу изјаве на којем
језику се полаже пријемни испит.
5. Конкурсни рокови:
Други конкурсни рок:
- пријављивање кандидата 04.05. септембар 2017.
- провера способности 06. септембар 2017.
- полагање пријемног испита 08. септембар 2017.
- објављивање прелиминарне ранг листе 09. септембар 2017.
- објављивање коначне ранг листе 12. септембар 2017.
- упис примљених кандидата 13. септембар 2017.
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5. Документација која се подноси приликом пријављивања кандидата:
Кандидати подносе на увид оригинална документа, а уз пријавни лист подносе фотокопије ових
докумената:
- важећу личну карту
- сведочанство за све разреде претходно завршене школе;
- диплому о положеном завршном односно матурском испиту;
- доказ о уплати накнаде за полагање испита за проверу способности
- уверење о здравственој способности (медицина рада)
6. Документација која се подноси приликом уписа:
- оригинална сведочанства и диплома;
- две фотографије формата 4,5× 3,5 цм;
- доказ о уплати накнаде на име трошкова уписа
- доказ о уплати накнаде за самофинансирајуће студенте
7. Новчане накнаде:
- за проверу способности 1000 дин
- за полагање пријемног испита 4500 дин.
- за упис 5000 дин.
8. Критеријуми за утврђивање редоследа кандидата на ранг листи:
Редослед кандидата за упис у прву годину основних студија на ранг листи утврђује се на основу
општег успеха постигнутог у средњем образовању и резултата постигнутих на пријемном испиту,
односно испиту за проверу склоности и способности према мерилима утврђеним општим актом
факултета, с тим да кандидат може стећи укупно највише 100 бодова.
Под општим успехом из средње школе подразумева се збир свих просечних оцена из свих предмета у
првом, другом, трећем и четвртом разреду помножен са 2. Општи успех из средње школе рачуна се
заокруживањем на две децимале. По овом основу кандидат може стећи највише 40 бодова.
На пријемном испиту кандидат може да освоји највише 60 бодова (30 бодова на тесту из Мађарског
језика и књижевности и 30 бодова на тесту из Опште информисаности). Минималан број бодова на
пријемном испиту потребан за упис је 14 на оба теста укупно. Кандидат који на пријемном испиту
освоји мање од 14 бодова, губи право на рангирање, односно губи право уписа на факултет.
Кандидат се може уписати у статусу буџетског студента уколико се налази на јединственој ранг листи
до броја одобреног за упис кандидата на терет буџета и ако освоји више од 50 бодова.
Кандидат се може уписати у статусу самофинансирајућег студента уколико се налази на јединственој
ранг листи до броја утврђеног за упис самофинансирајућих студената и ако освоји најмање 30 бодова.
Кандидати који су у претходном школовању студирали у статусу буџетских студената, немају право
поновног уписа на исти ниво студија у овом статусу.
9. Начин и рокови за подношење жалбе на утврђени редослед:
Кандидат може поднети приговор на регуларност поступка утврђеног конкурсом, регуларност
претходне провере способности, регуларност пријемног испита или своје место на ранг листи у року од
36 сати од објављивања прелиминарне ранг листе на факултету односно 36 сати од објављивања
резултата провере способности. Приговор се подноси комисији за упис , на чији предлог декан доноси
решење по приговору у року од 24 сата од пријема приговора.
Приговор на тачност бодовања тестова на пријемном испиту, на место на ранг листи и исправност
обављања пријемног испита кандидати могу поднети 11.09.2017. од 9,00 до 10,00 часова. Кандидат
који подноси приговор на тачност бодовања свог теста има право да присуствује комисијском прегледу
теста 11.09.2017. од 9,00 до 10,00 часова.
10. Упис страних држављана:
Страни држављани уписују се у прву годину студија под истим условима као и држављани Републике
Србије.
11. Право на упис лица које има стечено високо образовање
Лице које има стечено високо образовање, може да се упише на основне студије, без полагања
пријемног испита под условом да је писани захтев за упис поднео најкасније до истека другог
конкурсног рока за упис, да је уз захтев поднео и захтев за признавање испита, студијски програм,
уверење о положеним испитима. Лице са стеченим високим образовањем може се уписати у статусу
самофинасирајућег студента.
12. Напомена:
Учесник конкурса који је као ученик трећег или четвртог разреда средње школе показао изузетан успех
на републичком такмичењу које организује надлежно министарство (освојио једно од прва три места)
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или на међународном такмичењу, не полаже пријемни испит из тог наставног предмета већ му се део
пријемног испита из тог наставног предмета вреднује максималним бројем бодова.
Ово право се остварује по посебном захтеву који се подноси приликом пријављивања за полагање
пријемног испита уз који се прилаже одговарајући доказ.
Лица са посебним потребама могу полагати пријемни испит на начин прилагођен њиховим потребама,
а у складу са објективним могућностима факултета.
Захтев за полагање пријемног испита, са описом начина полагања се предаје приликом подношења
пријаве на Конкурс.
- контакт телефони за добијање информација
Студентска служба: 024 624 401
MAGYAR TANNYELVŰ TANÍTÓKÉPZŐ KAR
Cím: Szabadka, Strossmayer utca 11.
Telefon: 024 624 444
Fax: 024 624 424
Folyó számla számla: 840-2061666-44
E-mail: office@magister.uns.ac.rs
Honlap: www.magister.uns.ac.rs
ALAPKÉPZÉS
1. Meghirdetett helyek a második pályázati időszakban:
A Tanítóképző Karra összesen 36 elsőéves hallgató iratkozhat:
- 16 a költségvetés terhére
- 20 önköltséges alapon.
A különböző szakokra a következő számú hallgató iratkozhat:
Szakirány
Okleveles tanító
Okleveles
óvodapedagógus
Összesen

Önköltséges

Összesen

Tandíj
(dinár)

11
5

15

26

50.000,00

Tandíj a külföldi
állampolgárok
számára (euró)
2.300,00

5

10

50.000,00

2.300,00

16

20

36

Költségvetés
terhére

Pályázati feltételek
a) Általános feltételek: négyéves középiskolai végzettség.
b) Különleges feltételek: Azok a jelöltek, akik külföldön fejezték be a középiskolát és a diplomájuk honosítása
még folyamatban van, pályázhatnak az első felvételi időszakban, azzal, hogy igazolást kell átadniuk, hogy a
honosítás folyamatban van. Amennyiben az első felvételi időszakban jogosultak lesznek, hogy
beiratkozzanak első évre, beiratkozhatnak feltételesen és a tanítás kezdetéig át kell adniuk a minisztériumi
végzést a külföldön szerzett középiskolai diplomájuk honosításáról.
2. Képességvizsga
A jelentkezőknek képességvizsgát kell tenniük zenéből, beszédkészségből, testnevelésből – ez a vizsga
eliminációs jellegű.
3. Felvételi vizsga
- Magyar nyelv és irodalom
- Általános tájékozottság
A felvételi vizsgát magyar nyelven teszik, illetve a jelentkező írásban kérvényezheti jelentkezéskor, előírt
formanyomtatványon, hogy valamelyik, Vajdaság Autonóm Tartomány területén hivatalosan használt
nyelven felvételizhessen.
4. Pályázati határidő
Második pályázati időszak
- jelentkezés 2017. szeptember 4., 5. (9.00-től 12.00 óráig)
- képességvizsga 2017. szeptember 6. (9.00 órakor)
- felvételi vizsga 2017. szeptember 8. (9.00 órakor)
- előzetes ranglista kihirdetése 2017. szeptember 9.
- végleges ranglista kihirdetése 2017. szeptember 12.
- iratkozás 2017. szeptember 13. (9.00-től 12.00 óráig)
5. Jelentkezéskor a következő iratok fénymásolatát kell átadni:
41

-

érvényes személyi igazolvány
a középiskolás bizonyítványok (a középiskola mind a négy osztályáról)
középiskolás diploma vagy érettségi bizonyítvány
igazolás az egészségügyi alkalmasságról
elismervény a képességvizsga díjának befizetéséről

-

6. Iratkozáskor a következő iratokat kell átadni:
az eredeti bizonyítványokat és az eredeti diplomát
két 4,5× 3,5 cm-es fényképet
elismervény az iratkozás költségeinek befizetéséről
az önköltséges hallgatóknak elismervény a tandíj első részletének befizetéséről

-

7. Árjegyzék
képességvizsga 1000 dinár
felvételi vizsga 4500 dinár
iratkozás 5000 dinár

8. A jelentkezők rangsorolásának kritériumai
A jelentkezőket a felvételi vizsgán elért pontszám és a középiskolai átlageredmény alapján rangsoroljuk.
A középiskolai átlageredményt úgy számoljuk ki, hogy összeadjuk az elsős, másodikos, harmadikos és
negyedikes átlagot és megszorozzuk 2-vel. Két tizedesre kerekítünk. Ilyen alapon a jelölt legfeljebb 40 pontot
szerezhet.
A felvételi vizsgán a jelölt legfeljebb 60 pontot érhet el (30 pontot a Magyar nyelv és irodalom teszten és 30
pontot az Általános tájékozottság teszten). A felvételi vizsgát akkor tette le, ha a két teszten összesen
legalább 14 pontot elért. A jelölt, aki a felvételi vizsgán 14 ponttól kevesebbet ér el, nem tette le a felvételi
vizsgát, nem lesz rangsorolva, és nem iratkozhat be a Tanítóképző Karra.
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 és a rangsorban több mint 50
ponttal rendelkeznek.
Önköltséges hallgatóként azok a jelöltek iratkozhatnak be, akik a rangsorolt jelöltek jegyzékén az önköltséges
hallgatóknak előlátott beiratkozási keretlétszámon belül helyezkednek el és a rangsorban legalább 30 ponttal
rendelkeznek.
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.
9. A fellebbezés módja és határideje
A jelölt fellebbezhet a pályázat törvényessége, a képességvizsga, a fölvételi vizsga lebonyolítása, illetve a
ranglista ellen 36 órával az előzetes ranglista kihirdetése után, illetve a képességvizsga eredményének
kihirdetése után. A fellebbezést a Fölvételi Bizottság véleményezi, és ennek alapján a dékán legfeljebb 24
órán belül határozatot hoz a föllebbezéssel kapcsolatban.
A felvételi tesztek pontozására, a rangsorra és a fölvételi vizsga lebonyolításának szabályosságára a jelöltek
2017. szeptember 11-én 9.00-től 10.00 óráig tehetnek fellebbezést.
Azok a jelöltek, akik a tesztek pontozására tettek fellebbezést, tesztjeiket bizottság jelenlétében megnézhetik
2017. szeptember 11-én 9.00-től 10.00 óráig.
10. A külföldi állampolgárok beiratkozása
A külföldi állampolgárok ugyanolyan feltételekkel iratkozhatnak a Tanítóképző Karra, mint a hazaiak.
11. A már felsőfokú végzettséggel rendelkező személyek beiratkozása
A felsőfokú végzettséggel rendelkező személyek beiratkozhatnak a Karra anélkül, hogy felvételi vizsgát
tennének, azzal a feltétellel, hogy írásban kérvényezték beiratkozásukat a második pályázati időszak végéig,
a kérvényhez mellékelték a vizsgáik elismerésére vonatkozó kérvényt és igazolást a letett vizsgákról. A
felsőfokú végzettséggel rendelkező személyek önköltséges hallgatóként iratkozhatnak be.
12. Megjegyzés
Azok a jelentkezők, akik a középiskola 3. vagy 4. osztályában köztársasági vagy nemzetközi versenyen az
első három hely egyikét érték el, a felvételi vizsgán nem vizsgáznak abból a tantárgyból, hanem az erre a
részre vonatkozó legmagasabb pontszámot kapják.
A különleges igényű jelentkezők a nekik megfelelő módon felvételizhetnek, a Kar objektív lehetőségeinek
keretében. A felvételi vizsga megszervezésére vonatkozó különleges igényt írásbeli kérvényben kell átadni
jelentkezéskor.
Telefon 024 624 401
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