УНИВЕРЗИТЕТ У НОВОМ САДУ

ДОКУМЕНТИ, АНАЛИТИКА И АРХИВА

ПРАВИЛНИК О УПИСУ СТУДЕНАТА НА СТУДИЈСКЕ
ПРОГРАМЕ КОЈЕ РЕАЛИЗУЈЕ УНИВЕРЗИТЕТ У НОВОМ САДУ
У ОКВИРУ УНИВЕРЗИТЕТСКОГ ЦЕНТРА ЗА
ИНТЕРДИСЦИПЛИНАРНЕ И МУЛТИДИСЦИПЛИНАРНЕ
СТУДИЈЕ И ИСТРАЖИВАЊА – УЦИМСИ

Донет на седници Сената Универзитета у Новом Саду одржаној 30.1.2020. године
Ступио на снагу: 7.1.2020.

ПРАВИЛНИК О УПИСУ СТУДЕНАТА НА СТУДИЈСКЕ ПРОГРАМЕ КОЈЕ РЕАЛИЗУЈЕ УНИВЕРЗИТЕТ У НОВОМ САДУ У
ОКВИРУ УНИВЕРЗИТЕТСКОГ ЦЕНТРА ЗА ИНТЕРДИСЦИПЛИНАРНЕ И МУЛТИДИСЦИПЛИНАРНЕ СТУДИЈЕ И
ИСТРАЖИВАЊА – УЦИМСИ

Број: 04-100/5
Датум: 30.1.2020. године
На основу члана 97 и члана 100 став 8 Закона о високом образовању („Сл. гласник РС“
број 88/2017, 27/2018 - др. закон, 73/2018 и 67/2019), члана 1 став 2 Правилника о упису
студената на студијске програме Универзитета у Новом Саду број 01-163/5 од 13. априла 2017.
године и Одлуке Савета Универзитета у Новом Саду број 01-74/7-5-1 од 23.12.2019. године,
Сенат Универзитета у Новом Саду на 17. седници одржаној 30. јануара 2020. године, доноси

ПРАВИЛНИК О УПИСУ СТУДЕНАТА НА СТУДИЈСКЕ ПРОГРАМЕ КОЈЕ
РЕАЛИЗУЈЕ УНИВЕРЗИТЕТ У НОВОМ САДУ У ОКВИРУ
УНИВЕРЗИТЕТСКОГ ЦЕНТРА ЗА ИНТЕРДИСЦИПЛИНАРНЕ И
МУЛТИДИСЦИПЛИНАРНЕ СТУДИЈЕ И ИСТРАЖИВАЊА – УЦИМСИ
I ОСНОВНЕ ОДРЕДБЕ
Члан 1
Овим правилником утврђују се услови и начин уписа студената на акредитоване
студијске програме које реализује Универзитет у Новом Саду у оквиру Универзитетског
центра за интердисциплинарне и мултидисциплинарне студије и истраживања – УЦИМСИ (у
даљем тексту: Универзитет), ближа мерила за утврђивање редоследа кандидата за упис, услове
за продужење рока за завршетак студија и друга питања од значаја за упис и завршетак студија.
Члан 2
На одобрене, односно акредитоване студијске програме које организује Универзитет
могу се уписати лица под условима и на начин одређен Законом о високом образовању,
Статутом Универзитета у Новом Саду, Правилником о упису студената на студијске програме
Универзитета у Новом Саду и овим правилником.
Сенат Универзитета у Новом Саду расписује заједнички јавни конкурс за упис на све
акредитоване програме Универзитета, које реализују факултети и Универзитет, за све врсте и
нивое студија.
Члан 3
Лице из члана 2 став 1 овог правилника може да се упише на студијски програм ако се
пријавило на јавни конкурс и ако, на начин и по мерилима утврђеним овим правилником,
оствари број бодова који му обезбеђује место на ранг листи пријављених кандидата, које је у
оквиру броја утврђеног за упис на студијски програм.
Члан 4
Лице које је завршило претходно образовање или део образовања у иностранству може
да се упише на студијски програм ако му се призна стечена страна високошколска исправа у
складу са Законом о високом образовању и посебним општим актом Универзитета.
Члан 5
Страни држављанин може да се упише на студијски програм под истим условима као и
домаћи држављанин.
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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, односно о познавању језика на
којем се изводи настава и ако је здравствено осигуран.
Страни држављанин и лице из члана 4 овог правилника може да конкурише за упис на
студијски програм у случају када поступак за признавање стране високошколске исправе није
завршен пре рока за подношење пријаве на конкурс.
Лица наведена у претходном ставу морају до уписа да приложе решење о признавању
стране високошколске исправе, као услов за упис на студијски програм.
II УПИС НА ДРУГИ СТЕПЕН СТУДИЈА
Услови уписа на мастер академске студије
Члан 6
У прву годину мастер академских студија може се уписати лице које је завршило
одговарајуће основне академске студије утврђене студијским програмом и остваривши:
1. најмање 180 ЕСПБ бодова – ако мастер академске студије имају 120 ЕСПБ бодова;
2. најмање 240 ЕСПБ бодова – ако мастер академске студије имају 60 ЕСПБ бодова.
Члан 7
Лица која имају стечено високо образовање по прописима који су важили до дана
ступања на снагу Закона о високом образовању, у трајању од најмање осам семестара, имају
право на упис на студије из члана 6 овог правилника под условима и на начин прописан
општим актима Универзитета.
Члан 8
Студијским програмом, односно одлуком Сената Универзитета утврђује се који су
програми основних студија одговарајући за наставак студија на одређеном студијском
програму.
Сенат Универзитета може одредити стручне комисије које ће дати мишљење о
евентуалној потреби допунских програмских садржаја које морају савладати студенти у
случајевима када студијски програми основних студија нису одговарајући.
Студент мора положити допунске програмске садржаје пре него што приступи
полагању испита предвиђених студијским програмом мастер академских студија.
Члан 9
Редослед кандидата за упис на прву годину мастер академских студија утврђује се на
основу опште просечне оцене остварене на основним студијама и времена студирања на
основним студијама.
Члан 10
Упис на мастер академске студије може се условити претходно положеним пријемним
испитом, односно испитом за проверу склоности и способности.
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У случају из претходног става, редослед кандидата за упис на прву годину мастер
академских студија утврђује се на основу опште просечне оцене остварене на основним
студијама, времена студирања на основним студијама и успеха постигнутог на пријемном
испиту.
Мерила за утврђивање редоследа кандидата на ранг листи
Члан 11
Редослед кандидата на ранг листи, приликом уписа у прву годину мастер академских
студија, уколико се не полаже пријемни испит, утврђује се на основу показатеља успешности
(Пу1) применом формуле 1, на следећи начин:
Формула 1:
просечна оцена
П у1 

број месеци предвиђен за

током студија редован завршетак студијског програма

 100
10
број месеци утрошених за
завршетак студијског програма

Редослед кандидата на ранг листи приликом уписа у прву годину мастер академских
студија, уколико се полаже пријемни испит, утврђује се на основу показатеља успешности
(Пу2) применом формуле 2, на следећи начин:
Формула 2:
просечна оцена
П у2 

број месеци предвиђен за

број бодова стечених

током студија
редован завршетак студијског програма
на пријемном испиту


 100
10
број месеци утрошених за
максималан број бодова
завршетак студијског програма

пријемног испита

Услови уписа на специјалистичке академске студије
Члан 12
У прву годину специјалистичких академских студија може се уписати лице које је
завршило одговарајуће мастер академске студије утврђене студијским програмом, остваривши
најмање 300 ЕСПБ бодова.
Члан 13
Редослед кандидата за упис у прву годину специјалистичких академских студија
утврђује се на основу опште просечне оцене остварене на основним и мастер академским
студијама и времена студирања на основним и мастер академским студијама.
Члан 14
Упис на специјалистичке академске студије може се условити претходно положеним
пријемним испитом, односно испитом за проверу склоности и способности.
У случају из претходног става, редослед кандидата за упис на прву годину
специјалистичких академских студија утврђује се на основу опште просечне оцене остварене
на основним студијама и мастер академским студијама, времена студирања на основним и
мастер академским студијама и успеха постигнутог на пријемном испиту.
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Мерила за утврђивање редоследа кандидата на ранг листи
Члан 15
Редослед кандидата на ранг листи, приликом уписа у прву годину специјалистичких
академских студија, уколико се не полаже пријемни испит, утврђује се на основу показатеља
успешности (Пу3) применом формуле 3, на следећи начин:
Формула 3:

П у3

  просечна оцена
број месеци предвиђен

за редован завршетак
  током основних

студија
студијског програма
 

10
број месеци


утрошених за завршетак

студијског програма


  просечна оцена
број месеци предвиђен  
 

за редован завршетак  
  током мастер
 
студија
студијског програма  


   2  100
10
број месеци
 

 
утрошених за завршетак  
 

студијског програма  
 

Редослед кандидата на ранг листи приликом уписа у прву годину специјалистичких
академских студија, уколико се полаже пријемни испит, утврђује се на основу показатеља
успешности (Пу4) применом формуле 4, на следећи начин:
Формула 4:

П у4

  просечна оцена
број месеци предвиђен

током
основних
за редован завршетак


студија
студијског програма
 

10
број месеци


утрошених за завршетак

студијског програма


  просечна оцена
број месеци предвиђен  
број бодова
 

током
мастер
за
редован
завршетак
стечених
на
 


 

студија
студијског програма
пријемном испиту

 100

  2 
10
број месеци
максималан број
 

 
утрошених за завршетак  
бодова пријемног
 

студијског програма  
испита
 

III УПИС НА ТРЕЋИ СТЕПЕН СТУДИЈА
Услови уписа на трећи степен студија
Члан 16
У прву годину докторских академских студија може се уписати лице које има:
1. завршене мастер академске студије са најмање 300 ЕСПБ бодова и просечну оцену
најмање 8,00 уписану и у дипломи основних академских и дипломи мастер академских
студија, или
2. академски назив магистра наука, односно магистра уметности, ако није стекло
докторат по раније важећим законским прописима у року који је утврђен законом.
У случају да се на конкурс за упис у прву годину докторских академских студија не
јави довољан број кандидата који испуњава услове из става 1 тачка 1 овог члана, Универзитет
може да упише кандидата који не испуњава услове у погледу просечне оцене у складу са
одговарајућом одлуком стручног органа УЦИМСИ, која не би била у супротности са Статутом
Универзитета и Законом о високом образовању и при чијем доношењу би се узели у обзир
специфичности, потребе и могућности Универзитета.
Члан 17
Студијским програмом докторских академских студија утврђују се одговарајуће мастер
академске студије, односно научно подручје из којег је стечен академски степен магистра, као
услов за упис на докторске студије.
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Члан 18
По окончању приjeма пријава на конкурс за упис, руководилац студијског програма на
основу интервјуа са пријављеним кандидатима утврђује да ли је међу наставницима наведеним
на листи ментора, дефинисаној студијским програмом наведен и ментор који се бави научном,
односно уметничком облашћу за коју је кандидат заинтересован.
Кандидат за којег на листи ментора није наведен наставник који се бави облашћу за
коју је кандидат заинтересован, не може се уписати на студијски програм за који је поднео
пријаву за упис.
Одлуку о одбијању пријаве на конкурс кандидата из става 2 овог члана доноси
Комисија за упис кандидата, коју именује ректор, у складу са општим актом Универзитета.
Члан 19
Редослед кандидата за упис у прву годину докторских академских студија утврђује се
на основу просечне оцене остварене на основним и мастер академским студијама и времена
студирања на основним и мастер академским студијама.
Члан 20
Упис на докторске студије може се условити претходно положеним пријемним
испитом, односно испитом за проверу склоности и способности.
У случају из претходног става, редослед кандидата за упис на прву годину докторских
студија утврђује се на основу опште просечне оцене остварене на основним студијамаи мастер
академским студијама,времена студирања на основним и мастер академским студијама и
успеха постигнутог на пријемном испиту.
Мерила за утврђивање редоследа кандидата на ранг листи
Члан 21
Редослед кандидата на ранг листи, приликом уписа у прву годину докторских
академских студија, уколико се не полаже пријемни испит, утврђује се на основу показатеља
успешности (Пу5) применом формуле 5, на следећи начин:
Формула 5:

П у5

  просечна оцена
број месеци предвиђен

за редован завршетак
  током основних

студија
студијског програма
 

10
број месеци


утрошених за завршетак

студијског програма


  просечна оцена
број месеци предвиђен  
 

за редован завршетак  
  током мастер
 
студија
студијског програма  


   2  100
10
број месеци
 

 
утрошених за завршетак  
 

студијског програма  
 

Редослед кандидата на ранг листи приликом уписа у прву годину докторских
академских студија, уколико се полаже пријемни испит, утврђује се на основу показатеља
успешности (Пу6) применом формуле 6, на следећи начин:
Формула 6:

П у6

  просечна оцена
број месеци предвиђен

током
основних
за редован завршетак


студија
студијског програма
 

10
број месеци


утрошених за завршетак

студијског програма
 

  просечна оцена
број месеци предвиђен  
број бодова
 

током
мастер
за
редован
завршетак
стечених
на

 

 
студија
студијског програма  
пријемном испиту

 100

  2 
10
број месеци
максималан број
 

 
утрошених за завршетак  
бодова пријемног
 

студијског програма  
испита
 

У случају да, на ранг листи, два или више кандидата имају исти број бодова, предност има онај
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кандидат који има већи индекс научне компетентности, израчунат на основу коефицијената,
које је дефинисало надлежно министарство.
Ранг листа
Члан 22
Универзитет објављује ранг листу пријављених кандидата, на огласној табли и
интернет страници Универзитета у року који је утврђен конкурсом.
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 Универзитету.
Приговор се подноси комисији за упис одговарајућег студијског програма
Универзитета, на чији предлог ректор доноси решење по приговору у року од 24 сата од
пријема приговора.
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.
Продужење рока за завршетак студија
Члан 23
Ректор може студенту, на лични захтев, поднет пре стицања услова за губитак статуса
студента, продужити рок за завршетак студија за два семестра ако је студент:
1. у току студија испуњавао услове за одобравање мировања права и обавеза, а то право
није користио, односно није га искористио у трајању које му је, с обзиром на околности, могло
бити одобрено;
2. у току трајања студија започео и завршио други одобрени, односно акредитовани
студијски програм, на истом или вишем степену студија на Универзитету или на другој
акредитованој високошколској установи у земљи или иностранству и
3. ако студенту на дан истека рока када су се стекли услови за престанак статуса
студента остаје неостварених највише 30 ЕСПБ бодова за завршетак студија.
Студенту на студијском програму трећег степена коме је одобрена израда докторске
дисертације и који је искористио право из става 1 овог члана, може се, на лични захтев,
продужити рок за завршетак студија за још годину дана, уз писану сагласност и образложење
ментора, о чему одлуку доноси Сенат Универзитета, на основу предлога Координационог већа
УЦИМСИ.
IV ЗАВРШНЕ ОДРЕДБЕ
Члан 24
Овај правилник ступа на снагу осмог дана од дана објављивања.
Објављивање ће се извршити постављањем текста Правилника на интернет страници
Универзитета.
Ступањем на снагу овог правилника престаје да важи Правилник о упису студената на
студијске програме које реализује Универзитет у Новом Саду у оквиру Асоцијације центaра за
интердисциплинарне и мултидисциплинарне студије иистраживања – АЦИМСИ-ја број 04179/6 од 21.06.2018. године
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Ступањем на снагу овог правилника престаје да важи Правилник о упису студената на
студијске програме које реализује Универзитет у Новом Саду у оквиру Унеско катедре за
студије предузетништва број 01-163/8 од 11.05.2017. године.
ПРЕДСЕДНИК СЕНАТА
Проф. др Дејан Јакшић
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