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МАСТЕР АКАДЕМСКЕ СТУДИЈЕ
1. На мастер академске студије на Факултету техничких наука у Новом Саду школске 2017/18
године, може се уписати укупно 1835 студента и то:
-

987 студената чије се образовање финансира из буџета
848 самофинансирајућих студената

На поједине студијске програме/студијске групе може се уписати следећи број студената:

Област - студијски програм-студијска група
(модул)
Машинство
1. Производно машинство
2. Механизација и конструкционо машинство
3. Енергетика и процесна техника
4. Техничка механика и дизајн у техници
Електротехника и рачунарство:
1. Енергетика, електроника и телекомуникације
2. Рачунарство и аутоматика
3. Софтверско инжењерство и информационе технологије
4. Примењено софтверско инжењерство
Биомедицинско инжењерство
Информациони инжењеринг
Грађевинарство
Геодезија и геоматика
Архитектура:
1. Архитектура
2. Дигитална техника, дизајн и продукција у
архитектури и урбанизму
Планирање и управљање регионалним развојем
Сценска архитектура и дизајн
Саобраћај:
1. Саобраћај и транспорт
2. Поштански саобраћај и телекомуникације
Индустријско инжењерство и менаџмент:
1. Индустријско инжењерство
2. Индустријско инжењерство-напредне инжењерске
технологије
3. Инжењерски менаџмент
4. Инжењерство иновација
Инжењерство информационих система
Мехатроника
Графичко инжењерство и дизајн
Инжењерство заштите животне средине и
заштите на раду:
1. Инжењерство заштите животне средине
2. Инжењерство заштите на раду
Инжењерство третмана и заштите вода
Управљање ризиком од катастрофалних догађаја и
пожара
Математика у техници
Анимација у инжeњерству
Чисте енергетске технологије
УКУПНО:

буџет

самофинансирање

школарина
укупно

домаћи

странци

100.000
100.000
100.000
100.000

3.000 €
3.000 €
3.000 €
3.000 €

100.000
100.000
100.000
100.000
100.000
100.000
100.000
100.000
100.000
100.000

3.000 €
3.000 €
3.000 €
3.000 €
3.000 €
3.000 €
3.000 €
3.000 €
3.000 €
3.000 €

32

100.000

3.000 €

30
19
70
58
12
129
17

32
24
160
128
32
249
32

100.000
100.000
100.000
100.000
100.000
100.000
100.000

3.000 €
3.000 €
3.000 €
3.000 €
3.000 €
3.000 €
3.000 €

0

32

32

100.000

3.000 €

100
5
36
30
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60
20
12
34
24

160
25
48
64
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100.000

3.000 €

100.000
100.000
100.000

3.000 €
3.000 €
3.000 €

35

61

96

100.000

3.000 €

20
15
2

44
17
30

64
32
32

100.000
100.000
100.000

3.000 €
3.000 €
3.000 €

9

23

32

100.000

3.000 €

7
10
5

25
22
17

32
32
22

100.000
100.000
100.000

3.000 €
3.000 €
3.000 €

987

848
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25
13
25
3
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0
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7
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127
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20
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160
32
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15
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2
5
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70
20
120
15

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

Ако се на неки студијски програм не упише довољан број кандидата, 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.
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).



2. За упис на мастер академске студије могу конкурисати лица:
- са завршеним одговарајућим основним академским студијама у трајању од најмање три
године и које вреде најмање 180 ЕСПБ за студијске програме које трају две године,
односно у трајању од најмање четири године и које вреде најмање 240 ЕСПБ за студијске
програме које трају једну годину и које вреде најмање 60 ЕСПБ.
- са завршеним средњим образовањем у четворогодишњем трајању.
Сви кандидати који желе да конкуришу за упис на мастер академске студије се пријављују на
конкурс. Приликом конкурисања за упис на мастер академске студије формира се Комисија за упис
која врши вредновање студијског програма основних академских студија.
На основу вредновања студијских програма одређује се да ли је студијски програм
одговарајући у потпуности, делимично одговарајући или неодговарајући тј. да ли кандидат
може да конкурише за упис на дати студијски програм мастер академских студија (уколико
је разлика предмета већа од 30 ЕСПБ кандидат се не може рангирати и уписати).
3. Након утврђивања коначног броја кандидата којима је одређено да су претходно
завршене студије, одговарајуће за упис на мастер академске студије (вредноване са
најмање три године и које вреде најмање 180 ЕСПБ за двогодишње студијске програме које
вреде најмање 120 ЕСПБ односно вредноване са најмање 4 године и које вреде најмање 240
ЕСПБ за једногодишње студијске програме који вреде најмање 60 ЕСПБ) Руководилац
студијског програма у сагласности са Продеканом за наставу доноси одлуку о потреби
полагања пријемног испита.
Кандидати којима је поступком вредновања студијског програма утврђено да су
претходно завршене студије одговарајуће, а модул није, могу да конкуришу на дати модул
ако им је одређена разлика предмета са основних академских студија до 30 ЕСПБ.
Пријемни испит (уколико буде организован) ће се полагати у просторијама Факултета,
према распореду који ће бити објављен на огласној табли Факултета и интернет презентацији
Факултета.
Кандидат је положио пријемни испит ако освоји минимум 14 поена.
Кандидат који не положи пријемни испит не може се уписати на дати студијски
програм/модул (смер).
Приликом конкурисања кандидат добија пријавни лист са пратећом документацијом.
Кандидат се може пријавити само на један студијски програм. У оквиру одабраног студијског
програма кандидат има право да се пријави на највише 1 (један) студијски модул (смер). Ако
кандидат конкурише на студијски програм који нема студијске модуле/смера тада се опредељује и
наводи студијски програм на који конкурише. Пријавни лист се предаје на шалтеру Студентске
службе где је назначена основна 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 којим ће се водити све време
конкурса и уписа.
Строго је забрањено предавање више пријавних листова! 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, прате термине који су важни током конкурса и уписа, јер се накнадне измене и
кашњења неће уважавати.

4. Уписни рок:
1. Пријављивање кандидата:
Пријаву на конкурс за упис на мастер академске студије Факултета техничких наука могу
поднети:
1.1 Студенти ФТН-а који су завршили одговарајући студијски програм основних академских
студија (студијски програм се не вреднује).
1.2 Студенти ФТН-а који су завршили неодговарајући студијски програм или модул основних
академских студија (студијски програм се вреднује).
1.3 Студенти који су основне академске студије, из исте или сродне образовно-научне области,
завршили ван ФТН-а. (студијски програм се вреднује).
Кандидати из тачке 1.3 подносе захтев за вредновање претходно завршених основних
академских студија, заједно са одговарајућим планом и програмом студија. Кандидати из тачке 1.2.
подносе само захтев. Пријављивање ових кандидата и подношење захтева за вредновање
студијског програма вршиће се у термину од 25.09.2017. до 03.10.2017. године у студентској
служби Факултета.
Комисија за вредновање ће објавити резултате вредновања до 06.10.2017. Након тога, кандидати
имају право жалбе на извршено вредновање до 07.10.2017. до 14 сати. Коначни резултати
вредновања биће објављени до 09.10.2017. до 20:00 сати.
2 Поступак вредновања студијског програма основних академских студија
Приликом уписа мастер академских студија формира се Комисија за упис и Комисија за
вредновање студијских програма основних академских студија. Трошкови вредновања студијског
програма завршених основних академских студија износе 10.000 динара за студенте који студије
нису завршили на ФТН-у и 5.000 динара, за студенте који су студије завршили на ФТН-у, и уплаћују
се приликом предаје захтева.
На основу вредновања студијских програма одређује се да ли је студијски програм
(модул) одговарајући или не тј. да ли кандидат може да конкурише за упис на мастер
академске студије.
У случају негативног исхода вредновања претходно завршених студија уплаћени
износ на име трошкова вредновања се не враћа подносиоцу захтева.

4.а Уписни рок:







Пријављивање кандидата (кандидати из тачке 1.1): 19. и 20.10. од 15:00 до 18:00 сати
Пријемни испит (ако се организује) 23.10.2017. год. од 9:00 до 12:00 сати
Прелиминарна ранг листа 23.10.2016. год. до 22:00 сата
Примедбе на прелиминарну ранг листу 24.10.2016. год. до 12:00 сати
Коначна ранг листа 25.10.2016. год. до 20 сати
Упис примљених кандидата 26.10. и 27.10.2016. год. од 15:00 сати

Упис примљених кандидата ће се вршити на основу прозивке. Прозивке се врше у
Амфитеатру А1 на основу ранг листа а које ће бити објављене 25.10.2017. до 20 сати.
МОЛЕ СЕ КАНДИДАТИ ДА 25.10.2017. ПОСЛЕ 20 САТИ ПРОВЕРЕ ТАЧАН ТЕРМИН
ОДРЖАВАЊА
ПРОЗИВКЕ
НА
WEB-СЕРВИСУ
ЗА
ПРИЈЕМ
КАНДИДАТА:
http://prijemni.ftn.uns.ac.rs
КАНДИДАТИ КОЈИ СЕ НЕ ПОЈАВЕ НА ПРОЗИВЦИ СМАТРАЋЕ СЕ ДА СУ ОДУСТАЛИ ОД
УПИСА.
5. Потребна документа:
5.а Документа за пријављивање на конкурс:
 Пријавни лист (добија се на дан пријављивања на Факултету).
 Диплома о завршном – матурском испиту средње школе (копија).
 Уверење о завршеним основним академским студијама
 Уверење о положеним испитима
 Лична карта (која се подноси на увид) и копија личне карте
 Наставни План и програм (студијски програм), завршених основних академских студија,
(за студенте чији се студијски програм вреднује, тачка 1.3)
 Доказ о уплати вредновања студијског програма (наставног плана и програма) (оригинал
уплатница) у износу од 10.000 динара
 Доказ о уплати трошкова пријаве на конкурс и организовања пријемног испита
С обзиром да се подносе оргинална документа на увид фотокопије не морају бити оверене.

5.b Документа за упис:
 Комплет за упис (садржи: фасциклу за упис: индекс; два уверења о студирању, а добија се на
дан уписа уз приказ уплатнице о трошковима уписа, на Факултету).
 Оригинална документа (уверење о положеним испитима и диплома)
 Две фотографије формата 4.5 х 3.5 cm
 Доказ о уплати трошкова уписа (оргинал уплатница) у износу од 6.900 динара.
 Доказ о уплати трошкова самофинансирања (оргинал уплатница).

6. Новчане накнаде
Трошкови вредновања студијског програма (наставног плана и програма) су 10.000 дин
за студенте који су основне академске студије завршили на другом факултету и 5.000
дин за студенте који су основне академске студије завршили на ФТН-у.
Трошкови пријаве на конкурс и организовања пријемног испита: 3000,00 дин.
Трошкови уписа:

6.900,00 дин.

7. Остваривање права на упис /рангирање
За сваки студијски програм/модул (смер) се утврђује јединствена ранг листа свих кандидата са
укупним бројем поена стеченим по свим критеријумима утврђеним конкурсом.
Право уписа на мастер академске студије стиче кандидат који је на ранг листи рангиран у оквиру
броја студената предвиђених за упис на студијски програм. Статус студента (буџет или
самофинансирање) одређује се на основу броја расположивих места према конкурсу.
Приликом рангирања студената за упис на одговарајући студијски програм мастер академских
студија (без обзира да ли се полаже или не полаже пријемни испит) сачињавају се две ранг листе
кандидата:
1. Ранг листа кандидата којима у поступку вредновања нису утврђене обавезе полагања
разлике испита;
2. Ранг листа кандидата којима су поступком вредновања претходно завршених студија,
утврђене обавезе полагања разлике испита.
Рангирање се врши на основу показатеља успешности Pu који се изражава у поенима на два
децимална места који је дефинисан Правилником о упису студената на студијске програме:
На буџет се могу уписати кандидати:
1. Који су рангирани у квоти предвиђеној за финансирање из буџета
2. Који раније нису студирали мастер академске студије на терет буџета.
Приликом уписа студената на мастер академске студије на Факултет техничких наука, прво се
уписују студенти по првој ранг листи. Ако је преостало слободних места уписују се студенти према
рангу са друге листе.
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
Учесник конкурса путем
приговор.

електронског сервиса на Web апликацији Факултета може поднети

Приговор се подноси:
-

На резултате вредновања студијских програма предходно завршених основних студија до
17.10.2017. године до 14:00 сати

-

На Прелиминарну ранг листу за упис на прву годину мастер академских студија и то 24
сата након изласка прелиминарне ранг листе, до 24.10.2017. године до 12:00 сати.

-

Приговор на редослед кандидата за упис у прву годину студија подноси се 24 сата након
изласка коначне ранг листе, у времену од 08-12 сати у Студентској служби.

-

По приговору учесника конкурса декан, доноси решење у року од 24 сата од дана пријема
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.

9. Упис страних држављана
На прву годину мастер академских студија Факултета могу се уписати под истим условима
и страни држављани. Кандидати – страни држављани, приликом пријављивања на конкурс,
подносе нострификоване дипломе о завршеним основним академским студијама.
Страни држављанин плаћа школарину у току целог школовања, осим ако међународним
споразумом или билатералним споразумом универзитета није другачије одређено.
Страни држављанин може да се упише на студијски програм ако пружи доказ о познавању
српског језика у складу са Статутом Универзитета и Статутом Факултета односно о познавању
језика на којем се изводи настава 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.
Напомена: По завршетку уписа кандидати који нису уписани треба да подигну своја
документа до 15. 11.2017. године. После тог рока документи неће бити сачувани.

Декан
Проф. др Радe Дорословачки

