УНИВЕРЗИТЕТ У НОВОМ САДУ
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
www.ftn.uns.ac.rs
Шеф студентске службе: 021/485-2222
Маркетинг: 021/459-141; 485-2061
Референт за специјалистичке академске студије: 021/485-2209 (студијски програми:
Архитектура, , Индустријско инжењерство, Инжењерски менаџмент Геодезија и геоматика,
Енергетска ефикасност у зградарству ) и
Референт за специјалистичке академске студије: 021/485-2208 (студијски програми: Енергетика,
електроника и телекомуникације, Инжењерство заштите животне средине,)

СПЕЦИЈАЛИСТИЧКЕ АКАДЕМСКЕ СТУДИЈЕ
1. Број слободних места за упис студената
СПЕЦИЈАЛИСТИЧКЕ АКАДЕМСКЕ СТУДИЈЕ (једноипогодишње студије – 90 ЕСПБ)
На Факултет техничких наука у школској 2017/2018. години, на специјалистичке aкадемске студије
(у трајању од 3 семестра, односно једну ипо годину) може се уписати 120 самофинансирајућих
студeнaтa и тo:

Студијски програм
Енергетика, електроника и
телекомуникације
Архитектура
Индустријско инжењерство
Инжењерски менаџмент
Инжењерство заштите животне средине
Геодезија и геоматика
УКУПНО:

самофинсирају
ћи
студенти

школарина
домаћи

странци

20

200.000

4000€

20
20
20
20
20
120

200.000
200.000
200.000
200.000
200.000

4000€
4000€
4000€
4000€
4000€

СПЕЦИЈАЛИСТИЧКЕ АКАДЕМСКЕ СТУДИЈЕ (једногодишње студије – 60 ЕСПБ)
На Факултет техничких наука у школској 2017/2018. години, на специјалистичке академске
једногодишње студије (у трајању од 2 семестра), може се уписати 32 самофинансирајућих
студeнaтa и тo:

Студијски програм
Енергетска ефикасност у зградарству

самофинсирајући
студенти
32

школарина
домаћи

странци

125.000

2000€

Факултет техничких наука у Новом Саду, студентима који плаћају школарину школске 2017/18
обезбеђује исте услове и права студирања као и студентима чије се школовање финансира из
буџета Републике Србије.

2 .Услови конкурисања
На спeциjaлистичкe академске студије право на упис имају:
1. Сви кандидати који су завршили мастер академске студије из исте или сродне образовне-научне
области Факултета техничких наука или неког другог факултета (у зависности од области за коју се
конкурише) које заједно са основним академским студијама трају најмање 5 година (у збиру вреде
најмање 300 ЕСПБ).
2. Лица која имају завршене одговарајуће студије у трајању од најмање четири године по
прописима који су важили до доношења Закона о високом образовању, ако комисија за
вредновање утврди да претходно завршене студије вреде најмање 300 ЕСПБ.
3. Лице које није држављанин Републике Србије има право да конкурише за упис на
специјалистичке академске студије под истим условима као и држављани Републике Србије.
3. Конкурсни и уписни рокови
-

Пријављивање кандидата на конкурс и подношење захтева за вредновање
од 01.09. до 25.09.2017. год. од 9 – 13 сати (односи се на кандидате којима је потребно
извршити вредновање претходно завршених студија)

-

Пријављивање кандидата на конкурс за студенте ФТН-а који су завршили
одговарајући студијски програм (није потребно вредновање) од 01.09. до 10.10.2017.
год. од 9 – 13 сати

-

Резултати вредновања 09.10.2017. год. до 20 сати
Евентуалне примедбе до 10.10.2017. до 14 сати
Коначна листа вредновања 11.10.2017. до 20 сати
Одлука о организовању пријемног испита: 12.10.2017. до 14 сати (објављује се на сајту
Факултета)
Пријемни испит 13.10.2017. год од 9:00 до 12:00 сати (ако се организује)
Прелиминарна ранг листа кандидата за упис 18.10.2017. до 20:00 сати
Евентуалне примедбе 20.10.2017. до 14 сати
Коначна листа кандидата за упис 23.10.2017. год до 20 сати
Упис примљених кандидата од 24.10. до 27.10.2017. год. од 9-13 сати

-

Примедбе/жалбе се подносе продекану за наставу путем студентске службе, у писаном облику,
искључиво у року предвиђеном конкурсом.
Услови уписа и начин полагања пријемниог испита дефинисани су Правилником о упису
студената на студијске програме.
Више информација о упису на спeциjaлистичкe академске студије можете пронаћи на Интернет
презентацији Факултета: http://www.ftn.uns.ac.rs/1886781130/pravilnici
4. Поступак пријављивања и вредновања студијског програма претходно завршених нивоа
студија
Приликом конкурса за упис на спeциjaлистичкe академске студије формирају се Комисија за упис и
Комисија за вредновање студијских програма.
Комисија за вредновање врши вредновање студијског програма претходно завршених нивоа
студија. Комисија за упис врши оверу извршеног вредновања.
На основу вредновања студијских програма Комисија за вредновање, одређује да ли је студијски
програм одгроварајући у потпуности, делимично одговарајући или неодговарајући тј. да ли
кандидат може да конкурише за упис на дати студијски програм спeциjaлистичких академских
студија.

Студенти Факултета техничких наука који су завршили мастер академске студије на истом
студијском програму на који и конкуришу за упис на спeциjaлистичкe академске студије имају
одговарајући студијски програм и не предају захтев за вредновање.
Такви студенти уз потребна документа подносе само Пријаву на конкурс.
(студијски програм се не вреднује).
Захтев за вредновање уз Пријаву на конкурс морају поднети :
1. Студенти ФТН-а који су завршили не одговарајући студијски програм мастер академских
студија
(студијски програм се вреднује)
2. Студенти који су мастер академске студије завршили ван ФТН-а.
(студијски програм се вреднује)
3. Студенти који имају завршене одговарајуће студије у трајању од најмање пет година по
раније важећим законским прописима.
(студијски програм се вреднује)
Кандидати из тачке 2., 3. и 4. уз захтев за вредновање претходно завршених студија подносе:
Пријавни лист, потребна документа и одговарајући оверен наставни план и програм претходно
завршених студија.
Кандидати из тачке 1. уз документа подносе само захтев за вредновање и Пријавни лист.
ЗАХТЕВИ ЗА ВРЕДНОВАЊЕ СЕ ПОДНОСЕ У ТЕРМИНУ ОД 01. ДО 25.09.2017. ГОДИНЕ
СТУДЕНТСКОЈ СЛУЖБИ ФАКУЛТЕТА.
Комисија за вредновање ће објавити резултате вредновања до 09.10.2017. Након тога, кандидати
имају право жалбе на извршено вредновање до 10.10.2017. до 14 сати. Коначна листа вредновања
биће објавњена 11.10.2017. до 20 сати.
Трошкови рада Комисије за вредновање студијског програма претходно завршених студија за
студенте који долазе са других факултета износе 10.000 динара а за студенте ФТН-а износе 5.000
динара и уплаћују се приликом предаје докумената. У случају негативног исхода вредновања
претходно завршених студија уплаћени сизнос на име трошкова вредновања се не враћа
подносиоцу захтева.
5. Полагање пријемног испита
Након утврђивања коначног броја кандидата којима је потврђено да су претходно завршене студије
одговарајуће за упис на спeциjaлистичкe aкaдeмскe студије, и након завршеног рока за
пријављивање на конкурс, Руководилац студијског програма у сагласности са Продеканом за
наставу доноси одлуку о потреби полагања пријемног испита.
6. Остваривање права на упис/рангирање
За сваки студијски програм се утврђује јединствена ранг листа кандидата са укупним бројем поена
стеченим по свим критеријумима утврђеним конкурсом.
Рангирање се врши у сладу са Правилником о упису студената на студијске програме и у
зависности од тога да ли се полаже/не полаже пријемни испит.
7. Потребна документа

7.а Документа за пријављивање на конкурс:
-

-

Пријавни лист (добија се на Факултету),
Оверене фотокопије диплома и додатака дипломи претходно завршених свих нивоа
студија, Напомена: уколико је кандидат завршио студије на ФТН-у није потребно оверавати
документа.
Уколико диплома још увек није издата доставити оригинал Уверења о стеченом високом
образовању као и оригинал Уверења о положеним испитима са просечном оценом у току
студија
Стручна биографија,
Лична карта (која се подноси на увид) и копија личне карте
Доказ о уплати вредновања студијског програма (оригинал уплатница),
Оверен наставни план и програм свих претходно завршених нивоа студија (односи се на
кандидате који нису завршили ФТН).

7.б 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).

8. Новчане накнаде
-

Трошкови полагања пријемног испита: 6.000,00 дин. (за кандидате који полажу пријемни
испит),
Трошкови вредновања студијског програма: 10.000,00 дин. за студенте који долазе са
других факултета, а за студенте ФТН-а 5.000,000 дин.,
Трошкови уписа: 6.900,00 дин.,
Школарина:
1.
2.
-

Спeциjaлистичкe aкaдeмскe jeднoипoгoдишњe студиje:
200.000,00 дин зa прву гoдину студиja
100.000,00 дин зa другу гoдину студиja ( III сeмeстaр) + приjaвa и oдбрaнa
спeциjaлистичкoг рaдa 70.000,00 дин
Спeциjaлистичкe aкaдeмскe jeднoгoдишњe студиje:
125.000,00 дин + приjaвa и oдбрaнa спeциjaлистичкoг рaдa 75.000,00 дин

Прва рата шкoлaринe плаћа се приликом уписа и износи 25% од укупне цене школарине.
9 . Упис страних држављана
На спeциjaлистичкe академске студије могу се уписати под истим условима и страни држављани.
Кандидати – страни држављани, приликом пријављивања на конкурс, подносе нострификоване
дипломе о завшреном 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 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.
Декан
Проф. др Радe Дорословачки

