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КОНКУРС ЗА УПИС У ПРВУ ГОДИНУ СТУДИЈА, ШКОЛСКЕ 2020/21. ГОДИНЕ
ДОКТОРСКE АКАДЕМСКЕ СТУДИЈE
1. Број слободних места за упис студената
На Факултет техничких наука у школској 2020/21. години на прву годину докторских академских студија
може се уписати укупно 337 студената и то:
 67 студената чије се образовање финансира из буџета
 270 самофинансирајућих студената
На поједине студијске програме може се уписати следећи број студената:
Буџет

Самофинансирање

Укупно

Машинство

5

25

Енергетика, електроника и телекомуникације

9

Рачунарство и аутоматика
Грађевинарство
Архитектура
Сценски дизајн
Саобраћај
Индустријско инжењерство / инжењерски
менаџмент
Графичко инжењерство и дизајн
Инжењерство заштите животне средине

Студијски програм

школарина
домаћи

странци

30

200.000

4000€

41

50

200.000

4000€

14
3
4
2
3

36
12
11
8
12

50
15
15
10
15

200.000
200.000
200.000
200.000
200.000

4000€
4000€
4000€
4000€
4000€

8

17

25

200.000

4000€

3
2

7
13

10
15

200.000
200.000

4000€
4000€

Инжењерство заштите на раду

1

9

10

200.000

4000€

Мехатроника

3

12

15

200.000

4000€

Математика у техници

3

17

20

200.000

4000€

Геодезија и геоинформатика

2

8

10

200.000

4000€

Анимација у инжењерству
Управљање ризиком од катастрофалних
догађаја и пожара
Биомедицинско инжењерство
Инжењерство информационих система

1

9

10

200.000

4000€

1

11

12

200.000

4000€

1
2

9
13

10
15

200.000
200.000

4000€
4000€

УКУПНО

67

270

337

НАПОМЕНЕ:

За наставу на енглеском језику школарина се повећава за 50%.

2. Услови конкурисања
За упис на докторске академске студије могу конкурисати:
1. Лица која су завршила мастер академске студије Факултета техничких наука или неког од сродних
факултета (у зависности од области за коју конкуришу) које заједно са основним академским студијама
трају најмање 5 година и које у збиру вреде најмање 300 ЕСПБ, и која имају:




просечну оцену најмање 8,00 на основним академским студијама и
просечну оцену најмање 8,00 на мастер академским студијама.

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, и са укупном просечном оценом најмање 8,00.
3. На докторске академске студије из поља уметности (Сценски дизајн) може се уписати лице које поред
услова из тачке 1. положи и пријемни испит.

3. Поступак пријављивања и вредновања студијског програма претходно завршених
нивоа студија
Приликом конкурисања кандидат добија пријавни лист са пратећом документацијом. Попуњен пријавни
лист се предаје у канцеларији за докторске академске студије Студентске службе. Од референта Студентске
службе кандидат добија оверену потврду са јединственим конкурсним бројем. Конкурсни број је
идентификациони број сваког кандидата под којим ће се водити све време конкурса и уписа.
Приликом конкурса за упис на докторске академске студије формира се Комисија за вредновање која врши
вредновање студијског програма претходно завршених нивоа студија.
На основу вредновања студијских програма Комисија за вредновање, одређује да ли је студијски програм
одговарајући тј. да ли кандидат може да конкурише за упис на докторске академске студије.
Пријава на конкурс и подношење докумената за вредновање претходно завршених студија:
1. Кандидати који су завршили одговарајући студијски програм мастер академских студија ФТН-а подносе
Пријавни лист и сва потребна документа за конкурс.
2. Кандидати који су завршили студијски програм мастер академских студија ФТН-а који подлеже
вредновању, подносе Пријавни лист и сва потребна документа за конкурс.
3. Кандидати који су завршили мастер академске студијe ван Факултета техничких наука, подносе
Пријавни лист, оверен наставни план и програм претходно завршених студија, доказ о уплати трошкова
за вредновање студијског програма, као и сва потребна документа за конкурс.
4. Кандидати који имају завршене одговарајуће студије у трајању од најмање четири године по раније
важећим законским прописима, подносе Пријавни лист, оверен наставни план и програм претходно
завршених студија, доказ о уплати трошкова за вредновање студијског програма, као и сва потребна
документа за конкурс.
У случају негативног исхода вредновања претходно завршених студија уплаћени износ на име
трошкова вредновања се не враћа подносиоцу захтева.

4. Полагање пријемног испита
Кандидати који конкуришу на студијски програм Сценски дизајн су обавезни да полажу пријемни испит, који
се састоји од анализе портфолија уметничких и стручних радова кандидата као и разговора са Комисијом.
Услове, начин и поступак одржавања пријемног испита одређује Комисија за вредновање датог студијског
програма.
Пријемни испити ће се полагати у просторијама Факултета, према распореду који ће бити објављен на
web-сервису за пријем кандидата: http://prijemni.ftn.uns.ac.rs
Кандидат који не положи пријемни испит не може се уписати.
Услови уписа и начин полагања пријемног испита дефинисани су Правилником о упису, студирању на
докторским академским студијама и стицању звања доктора наука, односно, доктора уметности
http://www.ftn.uns.ac.rs/1886781130/pravilnici

5. Конкурсни рокови
Подношење докумената за вредновање и пријављивање кандидата на конкурс (односи се на кандидате
којима је потребно вршити вредновање претходно завршених студија):
од 21. 09. 2020. год. до 25. 09. 2020. год., од 11 - 13 часова.
Прелиминарни резултати вредновања:
05. 10. 2020. год. до 20:00 часова.

Приговори на резултате вредновања:
до 07. 10. 2020. год. у 20:00 часова.
Коначни резултати вредновања:
09. 10. 2020. год. до 20:00 часова.
Пријављивање на конкурс кандидата који су завршили одговарајући студијски програм ФТН-а (односи
се на кандидате којима није потребно вршити вредновање претходно завршених студија):
од 05. 10. 2020. год. до 07. 10. 2020. год., од 11:00 - 13:00 часова.
Полагање пријемног испита за студијски програм Сценски дизајн:
12. 10. 2020. год. од 17:00 - 21:00 часова.
Објављивање прелиминарних ранг листи:
14. 10. 2020. год. до 20:00 часова.
Приговори на прелиминарне ранг листе:
до 16. 10. 2020. год. у 20:00 часова.
Објављивање коначних ранг листи:
17. 10. 2020. год. до 20:00 часова.
Упис примљених кандидата:
19. 10. 2020. год. од 08:00 - 13:00 часова. уписују се кандидати који су на коначној ранг листи рангирани у
оквиру квоте за буџет.
20. 10. 2020. год. од 08:00 - 13:00 часова уписују се кандидати који су на коначној ранг листи рангирани у
оквиру квоте за самофинансирање.
Резултати вредновања, прелиминарне и коначне ранг листе ће бити објављене на web-сервису за пријем
кандидата: http://prijemni.ftn.uns.ac.rs
Моле се кандидати да се придржавају термина за упис. Кандидати који се не појаве у предвиђеним
терминима сматраће се да су одустали од уписа.
Напомена: Захтев за вредновање могу поднети и кандидати за упис на докторске академске студије који
су у фази завршетка мастер академских студија (положени сви испити), с тим да мастер академске студије
морају бити завршене најкасније до 02. 10. 2020. год.
По завршетку уписа кандидати који нису уписани треба да подигну своја документа до 20. 11. 2020. год.
После тог рока документа неће бити сачувана.

6. Критеријуми за утврђивање редоследа кандидата на ранг листи
Рангирање се врши у складу са Правилником о упису, студирању на докторским академским студијама и
стицању звања доктора наука, односно, доктора уметности и у зависности од тога да ли се полаже/не полаже
пријемни испит.
За сваки студијски програм се утврђује јединствена ранг листа свих кандидата са укупним бројем поена
стечених по свим критеријумима уз напомену да се кандидати, којима су поступком вредновања претходно
завршених студија утврђене обавезе полагања разлике испита, рангирају након свих кандидата којима није
било потребно вршити вредновање студијског програма претходно завршених студија и кандидата којима у
поступку вредновања нису утврђене обавезе полагања разлике испита.
Право уписа на докторске академске студије стиче кандидат који је на ранг листи рангиран у оквиру броја
студената предвиђених за упис на студијски програм и коме је додељен саветник. Статус студента (буџет или
самофинансирање) одређује се на основу броја расположивих места према конкурсу.
По окончању приjeма пријаве на конкурс Руководилац студијског програма, на основу достављене
документације или интервјуа са кандидатима, утврђује за сваког кандидата да ли међу расположивим
саветницима и менторима, постоји саветник односно ментор који се бави научном, односно
уметничком облашћу за коју је кандидат заинтересован. Кандидати за које не постоји саветник односно
ментор који се бави облашћу за коју су кандидати заинтересовани не могу се уписати на докторске
академске студије.

По извршеном рангирању на докторске академске студије се уписује онолико кандидата са ранг
листа колико има расположивих саветника, односно ментора а у зависности од броја акредитованих
места.
Договор о сарадњи студента докторских академских студија и саветника се потврђује обостраном овером
одговарајућег формулара, након извршеног уписа, уз сагласност Руководиоца студијског програма.

7. Документација која се подноси приликом пријављивања кандидата
7.1.











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
диплома),
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 додатака дипломи),
Стручна биографија,
Очитана лична карта или фотокопија личне карте (за кандидате држављане Републике Србије),
односно извод из матичне књиге рођених (за кандидате који нису држављани Републике Србије),
Доказ о уплати трошкова вредновања студијског програма (оригинал уплатница),
Доказ о уплати трошкова за организовање пријемног испита, ако се организује (оригинал уплатница),
Оверен наставни план и програм свих претходно завршених нивоа студија (односи се на кандидате
који нису завршили ФТН),
CV и портфолио уметничких радова на CD-у (односи се на кандидате који конкуришу на студијски
програм Сценски дизајн),
Запослени на ФТН-у потребно је да доставе и потврду о запослењу.

7.2.





Документа за пријављивање на конкурс:

Документа за упис:

Комплет за упис (садржи: фасциклу за упис и 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 (оригинал уплатница),
Доказ о уплати трошкова самофинансирања (оригинал уплатница).

8. Новчане накнаде
Жиро рачун Факултета техничких наука
Позив на број за трошкове вредновања
Позив на број за полагање пријемног испита
Позив на број за трошкове уписа и школарине




840-1710666-12
97 03-06111355
97 0606111257
биће објављен на web-сервису за пријем
кандидата: http://prijemni.ftn.uns.ac.rs

Трошкови пријаве на конкурс: 6.000,00 дин.,
Трошкови вредновања студијског програма за студенте који долазе са других факултета: 10.000,00
дин.,
Трошкови уписа: 6.900,00 дин.

Кандидат, држављанин Републике Србије, може уплатити школарину у целости или на четири рате.
Прва рата се уплаћује приликом уписа године и износи 50% од укупне цене школарине.

9. Начин и рокови за подношење жалбе на утврђени редослед
Учесник конкурса може поднети приговор искључиво путем web-сервиса за пријем кандидата
http://prijemni.ftn.uns.ac.rs
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.

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.
По пријему приговора исти се прослеђује на разматрање одговарајућој Комисији која утврђује предлог
решења по приговору које доноси декан. Одлуку декана кандидати могу видети на web-сервису за пријем
кандидата.

10. Упис страних држављана
На докторске академске студије могу се уписати под истим условима и страни држављани.
Кандидати - страни држављани, приликом пријављивања на конкурс, подносе нострификоване дипломе о
завршеном претходном образовању.
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 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.

11. Напомене
Факултет техничких наука у Новом Саду, студентима који плаћају школарину школске 2020/21 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.
На истом степену студија студент може бити уписан у прву годину студија у статусу студента чије се
студије финансирају из буџета само једанпут.
Кандидати који су у претходном школовању студирали у статусу буџетских студената, немају право
поновног уписа на исти ниво студија у том статусу.
Лице које се уписује на докторске академске студије приликом уписа потписује изјаву да има адекватно
познавање најмање једног светског страног језика и усвојенa знања из информатичких вештина. Ове наводе
не треба доказивати и не проверавају се посебно, али последице нетачности ових изјава сноси сам студент.
У случају да се не попуне сва места за упис по Конкурсу, приступиће се реализацији уписа у другом
конкурсном року. Број слободних места по студијским програмима биће накнадно објављен.
Сви други услови конкурисања студената за упис, уписа студената, уписа страних студената, конкурсни
рокови, процедуре формирања ранг листа и поступак по приговорима су усклађени са Општим и осталим
одредбама Заједничког конкурса.
Више информација о упису на докторске академске студије можете пронаћи на веб сајту факултета:
http://www.ftn.uns.ac.rs
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