На основу члана 55. Закона о високом образовању (“Сл. гласник РС” број 76/2005, 100/2007 – аутентично
тумачење, 97/2008, 44/2010, 93/2012 и 89/2013) и члана 62. Статута Факултета техничких наука (у даљем
тексту Факултет), Наставно-научно веће Факултета на седници одржаној дана 26.03.2014. године усваја
следећи
ПРАВИЛНИК
О УПИСУ СТУДЕНАТА НА СТУДИЈСКЕ ПРОГРАМЕ
ПРЕДМЕТ УРЕЂИВАЊА
Члан 1.

Овим Правилником утврђују се услови и начин уписа студената на акредитоване студијске програме
Факултета техничких наука (у даљем тексту Факултет) првог, другог и трећег степена студија, начин за
утврђивање редоследа кандидата за упис и друга питања од значаја за упис.
Студент
Члан 2.
Студент је физичко лице – кандидат који је уписан на одобрене односно акредитоване студијске програме
које организује Факултет.
Студент се уписује у статусу студента који се финансира из Буџета или у статусу студента који се сам
финансира.
Уколико студент упоредо студира на два студијска програма или два модула у оквиру истог студијског
програма, може бити уписан у статусу студента који се финансира из Буџета само на једном од њих.
Гостујући студент
Члан 3.
Гостујући студент је физичко лице уписано на студијски програм другог универзитета односно факултета
који уписује делове студијског програма које организује Факултет у складу са споразума између Факултета
и матичног универзитета, односно факултета гостујућег студента.
Споразумом између Факултета и матичног универзитета, односно факултета гостујућег студента регулишу
се међусобна права и обавезе две стране али и питања од значаја за режим и услове студија гостујућег
студента на Факултету као што су: начин покривања трошкова његовог студирања, могућност наставка
студија на Факултету, признавање ЕСПБ (Европски систем преносивих бодова, у даљем тексту: ЕСПБ)
бодова и сл.
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Својство гостујућег студента траје најдуже једну школску годину, односно два семестра.
Мобилност студената
Члан 4.
Студент уписан на студијски програм Факултета може остварити део студијског програма на другој
високошколској установи уколико је претходно закључен споразум између Факултета и друге
високошколске установе на којој студент жели да оствари део студијског програма.
Споразумом између Факултета и друге високошколске установе на којој студент жели да оствари део
студијског програма регулишу се међусобна права и обавезе две стране али и питања од значаја за режим и
услове студија студента на другој високошколској установи као што су: начин покривања трошкова његовог
студирања, признавање ЕСПБ (Европски систем преносивих бодова, у даљем тексту: ЕСПБ) бодова и сл.
Вредновање активности студената изводи се у складу са Правилником о мобилности студената и
академском признавању периода мобилности Универзитета у Новом Саду.
УПИС НА ПРВИ И ДРУГИ СТЕПЕН СТУДИЈА
Члан 5.

Упис на први и други степен студија које организује Факултет врши се у складу са општим актима
Универзитета и Факултета, студијским програмом, условима дефинисаним конкурсом за упис на
одговарајући студијски програм и у складу са правилима уписа у текућој школској години.
Члан 6.
У прву годину основних струковних односно основних академских студија може се уписати кандидат
који има завршено средње образовање у трајању од 4 (четири) године и које је положило пријемни
испит (осим кандидата који има положену општу матуру, у складу са законом).
Кандидат који је као ученик трећег или четвртог 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.
Овај захтев заједно са доказом о постигнутом изузетном успеху кандидат мора да поднесе приликом
пријаве на конкурс за упис.
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Члан 7.

Кандидат за упис на студијски програм може освојити 100 бодова на основу општег успеха у средњој
школи и на основу постигнутог резултата на пријемном испиту.
На пријемном испиту кандидат може стећи од 0 до 60 бодова.
Да би кандидат био рангиран потребно је да на полагању пријемног испита оствари минимално 14
бодова.
Кандидат може уписати студијски програм у статусу студента који се финансира из Буџета или
студента који се сам финансира у зависности од укупног броја остварених бодова, места на ранг листи
и броја утврђеног за упис кандидата а у складу са Конкурсом за упис у прву годину студија.
Уколико два или више кандидата имају исто место на ранг листи, односно имају исти број бодова,
предност има кандидат са већим бројем бодова оствареним на пријемном испиту.
Студент који се финансира из Буџета може у том статусу да има уписан само један акредитован студијски
програм на истом нивоу студија на територији Србије.
Члан 8.
Приликом пријаве на конкурс за упис на први степен студија сваки кандидат има могућност да конкурише
на највише три студијска програма при чему мора да одреди приоритете. Редоследе (приоритете) програма
на које конкурише одређује кандидат лично (програм под редним бројем 1, програм под редним бројем 2 и
програм под редним бројем 3). Након полагања пријемног испита и рангирања кандидата, кандидат који је
стекао услов за упис може се уписати само на један студијски програм на терет буџета.
Сваки кандидат ће бити рангиран у оквиру студијског програма који је пријавио као основну жељу и
то на следећи начин:
- 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.
- Уколико кандидат стекне право уписа на терет Буџета студијског програма који је навео под редним
бројем 2 (два), он се неће појавити на ранг листи студијског програма који је навео под редним
бројем 3 (три).
- Уколико кандидат не стекне право уписа на терет Буџета у оквиру студијског програма који је навео под
редним бројем 2 (два), биће равноправно рангиран и у оквиру студијског програма који је навео под редним
бројем 3 (три) и за који је полагао одговарајући-е пријемни-е испит-е.
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Члан 9.
Држављани Републике Србије који су диплому средње школе стекли у иностранству имају право
уписа у складу са Одлуком Министарства просвете, науке и технолошког развоја Републике Србије.
Држављани Србије који су завршили средњу школу у иностранству (закључно са четвртим разредом
средње школе), а немају нострификована сведочанства потребна за упис у првом уписном року, могу
да конкуришу у другом уписном року за упис у прву годину основних студија, по претходно
извршеној нострификацији сведочанстава стечених у иностранству.
Уколико се на основу документације коју је кандидат који је диплому средње школе стекао у
иностранству поднео приликом пријаве на конкурс за упис не може утврдити број бодова на основу
успеха у средњој школи завршеној у иностранству, комисија за упис утврђује број бодова кандидата
на основу поднете документације и додатних доступних података о одређеној средњој школи.
.
Члан 10.
На основу афирмативне акције Министарства просвете, науке и технолошког развоја Републике Србије
Факултет је у обавези да у оквиру укупног броја студената за упис на терет Буџета упише одређен број
студената који су припадници следећих група: лица Ромске националности, лица са инвалидитетом и
лица – држављани Републике Србије са завршеним средњошколским образовањем у иностранству.
Квоту студената за наведене категорија одређује Министарство просвете, науке и технолошког развоја
Републике Србије посебном одлуком пре расписивања конкурса.

Члан 11.

Припадници српске националне мањине из суседних земаља и државњани Републике Србије расељени
са територије АП Косово и Метохија уписују се на високошколске установе у Републици Србији под
истим условима као и други државњани Републике Србије. Наведене категорије лица уписују се и
школују у Републици Србији у складу са Упутством за спровођење заједничког конкурса за упис
студената у прву годину студија Министарства просвете, науке и технолошког развоја Републике
Србије.
Члан 12.
Лица са посебним потребама могу полагати пријемни испит на начин прилагођен њиховим потребама.
Начин полагања пријемног испита предлаже сам студент у писаном облику приликом подношења
пријаве на конкурс за упис на Факултет, у складу са објективним могућностима Факултета.
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Члан 13.

Кандидат који је полагао пријемни испит има право да поднесе приговор:
-

на тачност матичних података и тачност бодова из општег успеха из средње школе
на број освојених бодова на пријемном испиту
на регуларност пријемног испита
на редослед кандидата за упис на прву годину студија

Приговор се подноси у термину који је наведен у конкурсу за упис и подноси се продекану за наставу
путем Комисије за упис.
Комисију за упис именује декан Факултета.
По приговору учесника конкурса Комисија за упис доноси одлуку у року од 24 часа од пријема приговора.
Уколико Комисија за упис сматра да није извршена повреда поступка нити материјалног права прослеђује
приговор Продекану за наставу. Продекан за наставу дужан је да донесе одлуку по поднетом приговору у
року од 72 часа од достављања приговора. Одлука продекана за наставу је коначна. Приговор из става 1.
тачке 1 – 4 овог члана кандидат предаје на Студентској служби.
Члан 14.

Упис у прву годину студија се врши на основу јединствене ранг листе и других услова утврђених
конкурсом.
Ако на неком студијском програму остане слободних места на овај студијски програм могу се уписати и
лица који су на неком другом факултету полагала одговарајући пријемни испит и имају довољан број бодова
за упис.
Начин спровођења поступка уписа у прву годину студија регулише се конкурсом за упис нових студената.
Члан 15.

Уколико на Факултету остане слободних места одговарајућу годину основних академских студија, може без
полагања пријемног испита уписати:
-

лице које има стечено високо образовање на академским студијама првог степена из сродне области у
односу на област студијског програма.

-

студент основних академских студија другог факултета из одговарајуће области, који је остварио
довољан број ЕСПБ бодова на студијском програму на другом факултету, који је на основу признатих
положених испита са факултета са којег долази, у могућности да упише предмете наредне године
студија на овом Факултету а у складу са важећим правилима уписа у школску годину Факултета.

-

лице коме је престао статус студента на овом или другом факултету из одговарајуће области, ако је
остварио довољан број ЕСПБ бодова а у складу са важећим правилима уписа у школску годину
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Факултета.
-

студент прве године студија другог факултета из одговарајуће области.

Студент из става 1. овог члана уписује студије у статусу студента који се сам финансира.
Уколико на Факултету остане слободних места одговарајућу годину основних струковних студија, може без
полагања пријемног испита уписати:
-

лице које на лични захтев, искаже жељу за променом студијског програма због немогућности завршетка
основних академских студија или студија по старом наставном плану и програму. Овај студент се може
уписати само у статусу самофинансирајућег студента.

Лице са статусом студента на основним струковним студијама друге установе може да настави студије на
основним академским студијама на Факултету само након полагања пријемног испита.
На предлог продекана за наставу Одбор за наставу доноси листу одговарајућих области односно студијских
програма благовремено пре почетка уписа у школску годину.
Приликом предаје докумената за упис, врши се вредновање положених активности. Вредновање врши
Комисија за вредновање.
КОМИСИЈА ЗА ВРЕДНОВАЊЕ
Члан 16.
Састав Комисије за вредновање (у даљем тексту Комисија) је по правилу сталан и чине је руководилац
студијског програма и сви шефови катедри којима припадају предмети са датог студијског програма,
односно наставници које шефови катедре одреде.
Комисија доноси одлуку на основу увида у студијски програм и листу претходно положених испита,
да ли је студијски програм одговарајући и утврђује разлику предмета које студент мора да положи на
Факултету да би завршио одређени ниво студија.
На основу одлуке Комисије, верификоване од стране продекана за наставу, декан издаје решење о
вредновању студијског програма.
Комисија може упутити кандидата на полагање пријемног испита.

УПИС СТУДЕНАТА СА ПРЕТХОДНО ЗАВРШЕНИМ СТУДИЈАМА РАЗЛИЧИТИХ НИВОА
ОБРАЗОВАЊА
Члан 17.
Студијe на студијским програмима које организује Факултет могу уписати и лица са претходно
завршеним студијама различитих нивоа образовања (основне академске, мастер академске, струковне
студије, специјалистичке и др).
Без обзира на ниво претходних студија, студије на Факултету техничких наука не могу наставити лица са
трогодишњим средњошколским образовањем.
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Прелаз лица са других високошколских установа на Факултет у погледу броја расположивих места
одређен је акредитацијом студијских програма.
Услови уписа и наставка студија на Факултету произилазе из резултата вредновања претходно завршеног
студијског програма (у даљем тексту: поднетог студијског програма). Вредновање поднетих студијских
програма врши Комисија која подноси Извештај Одбору за наставу Факултета. Резултате вредновања
поднетог студијског програма и услове уписа потврђује Наставно-научно веће Факултета. Одлука о упису
на Факултет мора бити у складу са павилима уписа у текућој школској години.
Лице из члана 16. подноси молбу за наставак студија на Факултету на шалтерима Студентске службе у
периоду од 1. до 15. јула.
Приликом подношења молбе лице подноси оверен наставни план и програм односно студијски програм
по коме је похађао студије са списком наставника. Лице које је претходно завршило основне или
специјалистичке струковне студије и жели да настави школовање на Факултету, уз молбу прилаже и
списак наставника у којем су означени наставници са докторатом.
Лица имају право жалбе у року од осам дана од дана објављивања резултата. Жалба се подноси продекану
за наставу путем Студентске службе који након консултовања руководиоца студијског програма доноси
одлуку по жалби.
Статус лица који прелази са друге високошколске установе (буџетски или самофинансирајући) биће
утврђен тек након завршеног уписа свих студената Факултета с обзиром на број места одређених
акредитацијом студијских програма, односно у складу са дозволом за рад.
Студент који се финансира из Буџета може у том статусу да има уписан само један акредитован студијски
програм на истом нивоу студија на територији Србије. Као доказ, лице треба да донесе потврду са матичног
факултета да се није финансирало из Буџета.
Члан 18.
ЛИЦЕ СА ЗАВРШЕНОМ ВИШОМ ШКОЛОМ, СА ЗАВРШЕНИМ ПРВИМ СТЕПЕНОМ
СТУДИЈА ПО ЗАКОНУ О УНИВЕРЗИТЕТУ ИЗ 2002., СА ЗАВРШЕНИМ ОСНОВНИМ
СТУКОВНИМ И СПЕЦИЈАЛИСТИЧКИМ СТРУКОВНИМ СТУДИЈАМА, МОЖЕ ДА
КОНКУРИШЕ ЗА УПИС НА:
1. Основне академске студије под следећим условима:


Ако је студијски програм одговарајући:
 Ако је студијски програм одговарајући након вредновања поднетог студијског
програма, лицу се одређују обавезе полагања предмета у вредности од минимум 121
ЕСПБ које мора да положи ради стицања стручног назива са назнаком првог степена
академских студија из одговарајуће области које вреде 240 ЕСПБ. Кандидату ће
такође, бити одређена и годинa уписа у складу са важећим правилима уписа у
школску годину Факултета у статусу самофинансирајућег студента.
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Ако је студијски програм неодговарајући:
–

Ако је студијски програм није из одговарајуће наставно-научне области лице се
упућује на упис прве године студија у статусу самофинансирајућег студента, са
обавезом полагања пријемног испита. Током студија на новоуписаном студијском
програму Факултета студенту могу бити признати делови појединих положених
испита или испити у целини са претходно завршеног студијског програма на основу
одлуке предметних наставника а највише до 119 ЕСПБ. Одлуку о признавању делова
испита и испита у целини оверава продекан за наставу на предлог предметног
наставника.

2. Специјалистичке струковне студије ако је студијски програм одговарајући.


Комисија одлучује да ли је студијски програм одговарајући, односно ако се вреднује
са минимум 180 ЕСПБ. Одлуку потврђује продекан за наставу.
Члан 19.

ЛИЦЕ СА ЗАВРШЕНИМ ТРОГОДИШЊИМ ОСНОВНИМ АКАДЕМСКИМ СТУДИЈАМА У
ВРЕДНОСТИ ОД МИНИМУМ 180 ЕСПБ МОЖЕ ДА КОНКУРИШЕ
ЗА УПИС НА:
1. Основне академске студије под следећем условима:


Ако је студијски програм одговарајући:
 Ако је студијски програм одговарајући након вредновања поднетог студијског
програма и из исте наставно-научне области лице се уписује на четврту годину
основних академских студија одговарајуће струке. У случају мање разлике у
студијским програмима, лицу се након вредновања поднетог студијског програма
може одредити обавеза полагања одређених предмета у вредности до 30 ЕСПБ. Ако
је разлика бодова већа од 30 а мања од 90 ЕСПБ, студент се упућује на упис треће
године ОАС.



Ако је студијски програм неодговарајући:
 Ако је студијски програм из друге наставно-научне области (на пример, ДХ поље)
лице се упућује на упис прве године студија уз претходно полагање пријемног
испита. Током студија студенту могу бити признати делови појединих положених
предмета или испити у целини са претходно завршеног студијског програма на
основу одлуке предметних наставника а највише до 119 ЕСПБ. Одлуку о
признавању делова испита и испита у целини оверава продекан за наставу на
предлог предметног наставника.
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2. Специјалистичке струковне студије ако је студијски програм одговарајући.
a. Комисија одлучује да ли је студијски програм одговарајући, односно ако се вреднује са
минимум 180 ЕСПБ. Одлуку потврђује продекан за наставу.
3.

Мастер академске студије у трајању од једне односно две године ако је студијски програм
одговарајући уз претходно вредновање поднетог претходно завршеног студијског програма.
Члан 20.
ЛИЦЕ СА ЗАВРШЕНИМ ОСНОВНИМ АКАДЕМСКИМ СТУДИЈАМА У ТРАЈАЊУ
ОД ЧЕТИРИ ГОДИНЕ

Лице са завршеним основним академским студијама у трајању од четири године, вреднованим са
минимум 240 ЕСПБ или лице које је завршио најмање четворогодишње студије по прописима који су
важили пре доношења закона о високом образовању (пре 2005.) може да конкурише под истим
условима као и лице које има диплому завршених основних академских студија стечену по закону о
високом образуовању (од 2005.) под условом да је та диплома вреднована са 240 ЕСПБ. Еквиваленција
дипломе доказује се прилагањем одлуке о извршеној евиваленцији у складу са чланом 127. закона о
високом образовању.
Лице из става 1. овог члана може конкурисати за упис на:
1. мастер студије које трају годину дана и вреде 60 ЕСПБ уколико је студијски
програм одговарајући, четворогодишњи и вреднован са 240 ЕСПБ;
2.

мастер студије које трају две године и које вреде 120 ЕСПБ ако је кандидат
претходно завршио одговарајуће студије у трајању од три године које су
вредноване са 180 ЕСПБ;

3. специјалистичке струковне студије студије у трајању од два односно односно три
семестра ако је студијски програм одговарајући уз претходно вредновање
поднетог претходно завршеног студијског програма.
Након вредновања поднетог студијског програма лицу се одређује листа предмета које мора да
положи ради стицања звања мастер инжењера одговарајуће области у две варијанте:
1) мастер инжењер одговарајуће области са назнаком одређеног модула;
2) мастер инжењер одговарајуће области.
Приликом вредновања завршеног студијског програма Комисија одређује предмете које по садржају
лице није полагао на основним академским студијама. Ако предмети које лице треба да положи,
припадају одређеном модулу тада лице студира по варијанти 1, а ако предмети које лице треба да
положи припадају различити модулима, тада лице студира по варијанти 2.
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Лице које је завршио најмање четворогодишње студије по прописима који су важили пре доношења
закона о високом образовању (пре 2005.) може да конкурише под истим условима као и лице које има
диплому завршених мастер академских студија стечену по закону о високом образуовању (од 2005.)
под условом да је та диплома вреднована са 300 ЕСПБ. Еквиваленција дипломе доказује се
прилагањем одлуке о извршеној евиваленцији у складу са чланом 127. закона о високом образовању.
Лице може конкурисати за упис на:
1. специјалистичке академске студије студије ако је студијски програм одговарајући
уз претходно вредновање поднетог претходно завршеног студијског програма.
Члан 21.
Упис лица која су претходно стекла неку од диплома на другим струковним и високошколским
установама на студијске програме које организује Факултет, а на које се могу применити одредбе овог
правилника вршиће се на основу предлога комисија за вредновање студијских програма.
Члан 22.
Уколико је лице студије започео на другој високошколској установи а жели да их настави на Факултету
услови за наставак студија биће одређени резултатима вредновања претходно положених испита.
Уколико је лице студије започео на другој високошколској установи а жели да их настави на Факултету
подноси захтев коме прилаже: доказ о положеним испитима и оствареним ЕСПБ бодовима (са назнаком да
је стекао услов за упис наредне године студијског програма на факултету на коме је започео студије и
студијски програм по коме је студирао), уверење односно диплому о стеченом високом образовању, и
студијски програм – оверен од стране факултета, уколико је лице завршило студије.
Услов за позитивно одлучивање по захтеву из става 1. овог члана је да лице има претходно стечену
диплому средњег образовања у четворогодишњем трајању.
О поднетим захтевима одлучује Комисија.
О испуњености услова за упис одлуку доноси декан. У одлуци се наводи стечени статус студента и
обавезе студента у наставку студија.
Уколико је лице студије започео на другој високошколској установи а наставља их на Факултету уписује
се у статусу студента који се сам финансира, осим у следећем случају:
-

Ако је на студијском програму остало слободних буџетских места, а лице уписује
наредну школску годину у складу са правилима уписа у текућој школској години
с тим да је на матичном факултету такође стекао право финансирања из Буџета.
Статус лице доказује потврдом са матичног факултета са назнаком права уписа
наредне године на терет буџета као и потврду са исписом са истог студијског
програма.

Одлука по поднетом захтевима ће бити позитивна само ако Факултет располаже просторним и другим
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потребним условима и уколико укупан број студената за ту годину није попуњен.

ПРИЈЕМНИ ИСПИТ ЗА УПИС НА ДРУГИ СТЕПЕН СТУДИЈА
Члан 23.
У зависности од броја кандидата пријавњених на конкурс за упис на други степен студија на мастер
академске студије датог студијског програма, Одбор за наставу доноси одлуку о потреби полагања
пријемног испита.
Ако је број пријављених кандидата мањи од броја предвиђеног конкурсом пријемни испит се не полаже а
рангирање студената се врши на основу показатеља успешности (Пу) применом формуле (1).
Ако је број пријављених кандидата већи од броја предвиђеног конкурсом, кандидати полажу пријемни
испит а рангирање се врши на основу показатеља успешности (Пу) који се израчунава према формули (2).
Формула 1:

Пу
=

број
признатих
ЕСПБ
бодова
потребан
број ЕСПБ
бодова



просечна
оцена током
студија
максимална
оцена
студија



број месеци
редовног
завршетка
претходног
нивоа студија
број месеци
завршетка
претходног
нивоа студија

Формула 2:

Пу
=

број
признатих
ЕСПБ
бодова
потребан
број ЕСПБ
бодова



просечна
оцена током
студија
максимална
оцена
студија



број месеци
редовног
завршетка
претходног
нивоа студија
број месеци
завршетка
претходног
нивоа студија



број освојених
бодова на
пријемном испиту
60



100

Члан 24.
Резултати полагања пријемног испита за упис, вреднују се са 60 бодова. Да би кандидат био рангиран
потребно је да на полагању пријемног испита оствари минимално 14 бодова. Пријемни испит и рангирање
студената се врши само у случају када је број кандидата већи од броја студената који је одређен
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акредитацијом студијског програма.
Право уписа на студије другог степена стиче кандидат који је на ранг листи рангиран у оквиру броја
студената предвиђених за упис на студијски програм.
Кандидат има право приговора на одлуку о упису на студијске програме студија другог степена у року од 24
сата од дана објављивања одлуке. Кандидат приговор подноси продекану за наставу путем Студентске
службе.
УПИС НА ТРЕЋИ СТЕПЕН СТУДИЈА
Члан 25.
Упис у прву годину студија трећег степена које реализује Факултет врши се у складу са Статутом
Универзитета, општим актима Универзитета, Статутом Факултета и условима дефинисаним конкурсом за
упис на одговарајући студијски програм, као и Правилником о упису, студирању на докторским академским
студијама и стицању звања доктора наука.
У прву годину докторских академских студија може се уписати кандидат под следећим условима:


ако има завршене одговарајуће основне академске и мастер академске студије које у збиру
вреде укупно најмање 300 ЕСПБ бодова и просечну оцену
 на основним академским студијама најмање 8,00
 на мастер академским студијама најмање 8,00








познавање једног страног језика
познавање информатичких вештина
кандидат, које није држављанин Републике Србије има право да конкурише за упис докторских
академских студија под условом да претходно завршене студије вреде најмање 300 ЕСПБ и ако
му се призна стечена страна високошколска исправа у складу са законом и посебним општим
актом Универзитета
кандидат који је магистар наука, односно магистар уметности из одговарајуће научне или
уметничке области ако није стекло докторат по раније важећим законским прописима у року
који је утврђен законом
кандидат који је по претходним прописима било уписано на магистарске студије може да
конкурише на докторске академске студије ако има најмање 300 ЕСПБ бодова

Уколико се на конкурс за упис у прву годину докторских академских студија не пријави довољан број
кандидата који испуњавају услове из става 2. овог члана, изузетно докторске академске студије могу
уписати и кандидати који не испуњавају услове из претходног става а на основу посебне одлуке
Савета докторских студија. Ближи услови за упис на докторске академске студије дефинсани су
Правилником o упису, студирању на докторским академским студијама и стицању звања доктора
наука и Интерним правилима уписа на докторске академске студије.
Комисију за упис и вредновање претходно завршених студија чине чланови Савета докторских студија (у
даљем тексту: Комисија).
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Комисија пре рангирања кандидата за упис, одлучује да ли су завршене претходне студије
одговарајуће за упис на дати студијски програм (вредноване са најмање 300ЕСПБ).
У зависности од броја кандидата пријавњених за упис на трећи степен студија датог студијског програма,
Савет докторских студија доноси одлуку о потреби полагања пријемног испита.
Ако је број пријављених кандидата мањи од броја предвиђеног конкурсом пријемни испит се не полаже а
рангирање студената се врши на основу показатеља успешности (Пу) применом формуле (1).
Ако је број пријављених кандидата већи од броја предвиђеног конкурсом, кандидати полажу пријемни
испит а рангирање се врши на основу показатеља успешности (Пу) који се израчунава према формули (2).
Право уписа на студије трећег степена стиче кандидат који је на ранг листи рангиран у оквиру броја
студената предвиђених за упис датог студијског програма.
Кандидат има право приговора на одлуку о упису на студије трећег степена у року од 24 сата од дана
објављивања одлуке. Кандидат приговор подноси продекану за наставу путем Студентске службе.
СТРАНИ ДРЖАВЉАНИ
Члан 26.
Страни држављани могу се уписати на све нивое студија под истим условима као и домаћи
држављани.
Страни држављани се пријављују на конкурс и полажу пријемни испит.
Посебан услов за упис студија јесте знање српског језика, односно језика на којем се изводи настава.
Страни држављанин мора да поднесе доказ о познавању српског језика у складу са Статутом
Универзитета.
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 студије ако је здравствено осигуран што доказује потврдом из
осигуравајућег завода.
Кандидат са двојним држављанством које се при упису у прву годину студија определило да се упише
као страни држављанин, као и кандидат који је имало само страно држављанство и као странац се
такође, уписало у прву годину студија, задржава тај статус током студија, без обзира на промену
држављанства у смислу стицања домаћег или одрицања страног држављанства.
Посебан услов за упис у прву годину студија које се изводе на страном језику или језику националне
мањине јесте знање језика на коме се изводи настава. Студент уписан на студије може прелазити у
току студија на студијски програм који се изводи на српском језику, након подношења доказа о
познавању српског језика у складу са Статутом Универзитета.
Страни држављанин који је завршио претходно образовање у иностранству може да се упише на
студијски програм ако му се призна стечена страна високошколска исправа у складу са законом и
посебним општим актом Универзитета.
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ШКОЛАРИНА
Члан 27.
Студент у статусу самофинансирања плаћа школарину према формули:
С=Н x Ш/60, где је С сума коју студнет плаћа, Н је број ЕСПБ бодова које студент уписује а Ш је годишња
школарина која је одређена за тај студијски програм.
Савет Факултета доноси одлуку о висини школарине, за све нивое како би се омогућили равноправни
услови студирања за све категорије студената.
Студенти свих нивоа студија који плаћају школарину могу бити ослобођени плаћања дела школарине. према
одлуци Савета Факултета. Студент подноси молбу за ослобађање плаћања дела школарине којој прилаже
доказе. Студент молбу подноси након исплате половине школарине а закључно са уписом летњег семестра
текуће школске године. Одлуку мо поднетој молби доноси Савет Факултета.
Ослобађање од дела школарине по овом основу студент може остварити само једном за исту годину студија
а највише два пута у току школовања.
Одлуку доноси декан на предлог продекана за финансије.
ПРОДУЖЕТАК РОКА ЗАВРШЕТКА СТУДИЈА
Члан 28.
Студенту се на лични захтев може продужити рок за завршетак студија у складу са чланом 87. Закона
о високом образовању у следећим околностима:
1. ако је студенту до краја завршетка студија остало неположених испита у вредности до 60 ЕСПБ
2. у случају елементарних непогода,
3. у случају отежаних услова студирања,
4. у случају здравсвених проблема,
5. у случају тешког социјалног стања,
6. у случају смрти или болести неког од чланова породице,
7. у случају боравка у иностранству по одлуци Факултета,
8. у случају других оправданих разлозлога по одлуци Декана Факултета.
ЗАВРШНЕ ОДРЕДБЕ
Члан 29.
Ступањем на снагу овог правилника престаје да важи Правилник о упису студената на студијске
програме усвојен дана 24. 04. 2013. године.
Председник Наставно научног већа Факултета
Проф. др Раде Дорословачки
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