ФАКУЛТЕТ ТЕХНИЧКИХ НАУКА
21000 Нови Сад, Трг Доситеја Обрадовића 6
Тел.: 021/450-810; Фах: 021/458-133
Жиро-рачун: 840-1710666-12
e-mail: studsluzba@uns.ac.rs
web адреса: www.ftn.uns.ac.rs
Шеф студентске службе: (021) 485-2222
Референт за специјалистичке студије: (021) 459-740, (021) 485-2230
Маркетинг служба ФТН-а: (021) 459-141, (021) 485-2061

СПЕЦИЈАЛИСТИЧКЕ СТРУКОВНЕ СТУДИЈЕ
1. Број слободних места за упис студената
На Факултет техничких наука у школској 2018/19. години може се уписати на специјалистичке
струковне студије 160 самофинансирајућих студената. На поједине студијске програме може се
уписати следећи број студената:
Студијски програм
Енергетика, електроника и телекомуникације
1. Електроенергетика - обновљиви извори електричне енергије
2. Комуникационе технологије
3. Практична електроника и микроелектроника
4. Биомедицинска мерења и инструментација

Самофин.
студенти

Школарина
домаћи странци

64

150.000

2000€

64

150.000

2000€

Инжењерски менаџмент
5.
6.
7.
8.
9.

Менаџмент људских ресурса
Односи са јавношћу
Контролинг
Интерна ревизија
Менаџмент у здравству

10.
11.
12.
13.
14.

Електронско пословање
Инвестициони менаџмент
Осигурање и ризик
Јавне набавке
Пројектни менаџмент

Инжењерски менаџмент – МВА студије
15.
16.

MBA студије које се изводе у сарадњи са
UBI (United Business Institutes) из Брисела
MBA студије које изводи ФТН самостално

УКУПНО

за две године
32

6200€

6200€

400.000

4000€

160

2. Услови конкурисања
За упис на специјалистичке струковне студије могу конкурисати лица са завршеним средњим
образовањем у четворогодишњем трајању и који имају завршено минимум трогодишње високо
образовање са најмање 180 ЕСПБ (студије одговарајућег студијског програма из исте или
сродне образовно-научне области).

3. Поступак пријављивања и вредновања студијског програма претходно
завршених нивоа студија
Приликом конкурса за упис на специјалистичке струковне студије формира се Комисија за
вредновање која врши вредновање студијског програма претходно завршених нивоа студија.
На основу вредновања студијских програма одређује се да ли је студијски програм одгроварајући
или не тј. да ли кандидат може да конкурише за упис на дати студијски програм специјалистичких
струковних студија и да ли постоји разлика испита које студент треба да положе.
Пријава на конкурс и подношење захтева за вредновање за упис на специјалистичке струковне
студије:
1.

2.

Кандидати који су завршили одговарајући студијски програм основних студија Факултета
техничких наука, уз потребна документа, подносе Пријавни лист (студијски програм се не
вреднује).
Кандидати који су завршили студијски програм основних студија Факултета техничких наука који
није одговарајући, уз потребна документа, подносе Пријавни лист и захтев за вредновање
(студијски програм се вреднује).

3.

Кандидати који су завршили основнe студијe ван Факултета техничких наука, уз потребна
документа, подносе Пријавни лист, захтев за вредновање и оверен наставни план и програм
претходно завршених студија (студијски програм се вреднује).

У случају негативног исхода вредновања претходно завршених студија уплаћени износ на
име трошкова вредновања се не враћа подносиоцу захтева.

4. Конкурсни рокови
Пријављивање кандидата:
од 03. 09. 2018. год. до 19. 10. 2018. год., од 11:00 - 13:00 сати.
Резултати вредновања:
26. 10. 2018. год. до 20:00 сати.
Приговори на резултате вредновања:
29. 10. 2018. год. до 14:00 сати.
Објављивање прелиминарних ранг листи:
30. 10. 2018. год. до 20:00 сати.
Приговори на прелиминарне ранг листе:
02. 11. 2018. год. до 12:00 сати.
Објављивање коначних ранг листи:
02. 11. 2018. год. до 20:00 сати.
Упис примљених кандидата:
05. и 06. 11. 2018. год. од 08:00 - 13:00 сати.

5. Критеријуми за утврђивање редоследа кандидата на ранг листи
Рангирање студената се врши у складу са Правилником о упису студената на студијске програме.
За сваки студијски програм се утврђује јединствена ранг листа свих кандидата са укупним бројем
поена стечених по свим критеријумима.

6. Документација која се подноси приликом пријављивања кандидата
6.1.






Пријавни лист (добија се на дан пријављивања на Факултету),
Оверене фотокопије диплома или оригинал Уверења о дипломирању свих претходно
завршених нивоа студија (уколико је кандидат завршио студије на ФТН-у није потребно
оверавати фотокопије),
Оверене фотокопије додатака дипломи или оригинал Уверења о положеним испитима свих
претходно завршених нивоа студија (уколико је кандидат завршио студије на ФТН-у није
потребно оверавати фотокопије),
Очитана лична карта или фотокопија личне карте,
Оверен наставни план и програм свих претходно завршених нивоа студија (односи се на
кандидате који нису завршили ФТН).

6.2.





Документа за пријављивање на конкурс:

Документа за упис:

Комплет за упис (садржи: фасциклу за упис: индекс, а добија се на дан уписа уз приказ
уплатнице о трошковима уписа, на Факултету),
Две фотографија формата 4.5 х 3.5 cm,
Доказ о уплати трошкова уписа (оргинал уплатница) у износу од 6.900 дин.,
Доказ о уплати трошкова самофинансирања (оригинал уплатница).

7. Новчане накнаде



Трошкови уписа: 6.900,00 дин.,
Школарина:


Цена школарине за студијски програм Енергетика, електроника и телекомуникације
износи 150.000,00 дин. (у цену школарине није урачуната пријава и одбрана
специјалистичког рада)



Цена школарине за студијски програм Инжењерски менаџмент износи 150.000,00 дин. (у

цену школарине није урачуната пријава и одбрана специјалистичког рада)



Цена школарине за студијски програм Инжењерски менаџмент - МБА студије у сарадњи
са UBI износи 6.200 € у динарској противвредности (цена школарине за две године
студија у коју је укључена цена пријаве и одбране завршног рада)
Цена школарине за студијски програм Инжењерски менаџмент - МБА студије које ФТН
изводи самостално износи 400.000,00 динара (цена школарине за две године студија у
коју је укључена цена пријаве и одбране завршног рада)

8. Начин и рокови за подношење приговора на утврђени редослед
Приговор на резултате вредновања се подноси након изласка прелиминарних резултата
вредновања.
Приговор на редослед кандидата за упис на прву годину се подноси након изласка прелиминарних
ранг листа.
Приговори се подносе декану, путем студентске службе, у писаном облику. По пријему приговора
исти се прослеђује на разматрање одговарајућој Комисији која утврђује предлог решења по приговору
које доноси декан. Након решених приговора коначне ранг листе биће објављене на веб сајту
факултета.
Подношење приговора и њихово решавање врши се у стриктно одређеним временским
терминима. Скреће се пажња кандидатима да се строго придржавају наведених рокова, јер се
неблаговремено поднети приговори неће уважавати.

9. Упис страних држављана
На специјалистичке струковне студије могу се уписати под истим условима и страни држављани.
Кандидати - страни држављани, приликом пријављивања на конкурс, подносе нострификовану
диплому о завршеном претходном образовању.
Страни држављанин може да се упише на студијски програм ако пружи доказ о познавању српског
језика у складу са Статутом Универзитета и Статутом Факултета и ако је здравствено осигуран.
Страни држављанин који је завршио претходно образовање у иностранству, може условно да се
упише на студијски програм у случају када поступак за признавање стране школске односно
високошколске исправе није завршен пре рока за подношење пријаве за упис, уз приложени доказ да је
поступак у току. У случају да захтев за признавање буде одбијен или ако признавање иностране јавне
исправе не даје право на упис студијског програма на који се лице пријавило, сматраће се да условни
упис није ни извршен.

10. Напомене
Факултет техничких наука у Новом Саду, студентима који плаћају школарину школске 2018/19
обезбеђује исте услове и права студирања као и студентима чије се школовање финансира из буџета
Републике Србије.
Држављанин Републике Србије који је завршио претходно образовање у иностранству, може
условно да се упише на студијски програм у случају када поступак за признавање стране школске,
односно високошколске исправе није завршен пре рока за подношење пријаве за упис, уз приложени
доказ да је поступак у току. У случају да захтев за признавање буде одбијен или ако признавање
иностране јавне исправе не даје право на упис студијског програма на који се лице пријавило,
сматраће се да условни упис није ни извршен.оји се финансира из буџета може у том статусу да има
уписан само један студијски програм на истом нивоу студија на територији Србије.
Приликом конкурисања студенти се опредељују за изборне модуле и предмете. Изборни модул
односно изборни предмет ће се реализовати, ако има довољно заинтерованих студената (видети
Правилник о извођењу наставе, методологији доделе ЕСПБ бодова, основама вредновања
предиспитних обавеза и начину провере знања студената).
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.
Више информација о упису на специјалистичке струковне студије можете пронаћи на веб сајту
факултета: http://www.ftn.uns.ac.rs
Декан
Проф. др Радe Дорословачки

