Ha ocHoBy .rnaHa 100 3akoHa o BncoI(oM o6pa3oBalby ("Cn. macHult PC', 6p. 88r0I7, 27/2018-Ep- saKoR
7312018), qnaHoBa 63 x 100-1lO Crar)T a oa(yr,era rexxnqKnx Hay(a (o! 2.1.2018, 17.102018. n 28.12.2018'
roruEe) a y Be3, ca r{IaIioM 17. cra12. npaBx.nHm(a o)Tlx(y sry,4eHara Ha €ryAxjcre flporyaMe yHxBep3rlEra y HoBoM
Ca,qy (npe'rxuheH rercr oa 13.4.2017.), HacraB,ro_Hay'rHo Behe oalrymera rexx,qxlrx HayI€ (y aa,BeM rexc,y:
oanynrer) Ha25. c€aHxqu oApxaHoj lalra 30.09.2019. ro,qltHe aoHocxl

O

TIPABIJIHItr
YItrICY CTYAEHATA HA CTYAAICITE EPOIPAME

oAKYnTET TEXHIqKIX tti\Yl'A

IIpeAMer ypeDnBrr,a

Ep")

!J:J:\U!-l.

l,

Oauu flpaau,ruuroM fBpDyjy c€ ycnoBlt u HaquH ynuca cryaellara Ha {QgaEr0f8e cryauJcKe
nporpaMe Oakyjrrsm rexIJIIqKrd Hay{a y HoBoM CaAy (y Aa,BeM Texcry: oaryJrrer) 3a cBe HYBoe cryAxja- Ha'{4{
Ta
1a )TBpb BaBe penocnena KaHA,nara
)mxc H np),T? n}fmr,a on lHa,laja ia ),T rHc.

Cryaeur
rlnal2.
(1) Karql,qar sa ynuc Ha crynujcr:u nporpau je Qr-r:r,rno naqe roje je norceao npajaay ua jasnr'r
kolnqpc aa }Truc Ha oAo6peHE o4rocllo axpearrroBaHn cryArijckl nporpaM @ahaJrrem.
(2) IIpaBo ).rmca Ha cryanjoru nporpa,u rn'ajy.ruata xoja ucnlT re yorose 1'mpteHe 3aroHoM, C'IEI)'roM
yHuBep3rrer4 [IpaBrrnsl,KoM o
ftrlcy cryAeHam Ha crylr.rjcxe nporpalr.re Yr+nep3lrlEra y HoBoM Ca,q/ u oBm\(
4paBrrrHxKoM.

(3) Crylenr je

rnqe

-

Karr,4rllar xoju
cryar{cxe nporpaue xoje opmrr.oyje @aryrrrer.
orl:rn n<o

je

ynacan na oao6pexe, oaHocHo axpearmBaxe

(4) CryAelrr ce yfluryje y crarycy cryaerrra roju ce OxHaHclrpa IB 6,rlem (craryc 6yuercxor cryAerra)
rlTl y cmrycy cryaerrra xoju cav Sunaacupa cryguje (craryc car'aoilrjnaacrpajyher cryaeHm), y 3aBrcHosrE or
,k),nHor 6poja ocrBapelnn( 6oaoBa Mecm rla parr nucrx u ]'rBpbeHor 6poja cryaeHara 3a yrtrrc.

(5) yKo,,rlNo cryaelrr yoopeao cryArpa ua Ea cryall-icxa nporpaMa r'urlt pa Moayr'Ia y oKBIrpy xflor
cry+rjcror nporpar,r4 y cmrycy crynerrm roju ce {raratcupa trl 6yuera Moxe 6rlnl yrucau cavo ua jegtror'r og
III,D(

focryjyhf, cryaenr
ax 3.

focryjyhu cryaelrje $u:lr,xo:uqe yrucaxo aa crylajcrcr nporpaM .qpyror )'Hl-rBep3Itrem, oaHocHo
ynrcyje aenoBe cryar{cKor rporpaMa roje oprarucyje @axynrer y cruIa.4/ ca cnopa3yl(oM
dMeby Oanynrsra I, Marn fior ,,rnrBepBrrrera, oarrocHo {balqjnera roqryjyher cryAeHra.
(2) Cnopa3)MoM r.BMeby Oarynrera E MarI,IIIHor yHrrBep3rrlsr4 ontoqro Qar.anrvra rocryjyher
cryAeHT4 perynxuy ce Mel]yco6Ha npaBa x o6aB*e aBe crpaHe aJII'r x nnmrsa oa :rmuaja ra pexvM u ycnoBe
cryArrja rocryj)&er sryAeHm Ha oa{ymEry I€o Imo cy: HaIruH nol?uBaBa rporxKoBa BeroBor gryAlpars4
(1)

OaKyfirer4 rrojl,l

MoryhHocr Hacrasna cryArrja Ha OarTJIrEry, npr.r3HaBarne ECnB (EBponcKx o.crena npenocuafx 6oAoea, y,qa"'reu

reKrry: ECIIE) 6oaoBa ,r cn.
(3) CBojcrBo rocryjyher cryAenra rpaje raj4axe jenny ul koncxy roaxHy. oaHocHo ABa c€Mecrpa

.

Mo6[rHocr cryaeHara

(1) Cryaerr yrrcau ua cry4rlcxx nporpaM Oakymem Moxe ocrBaprru aeo cryaujcKor nporpaMa Ha
aplroj BxcoxorxKonckoj ycraHoBLI yxonuKo je nperxonuo 3aKIEy{eH cnopa3yM IsMeby (Dakyrrera u Ap}Te
arcorolxKoncrte )cmHoBe xa xojoj crlaenr xe,u aa ocrsapraeo <laujorol nporpaMa

(2) Cnopa3woM BMeby Oalryrnera u apyre Bfco(olrrxorcre ycrzuroBe Ha rcjoj ciyaeHr xe,Er ra
ocrBapx.qeo cryaujcKor nporpaMa peryr uy ce Mebyco6Ha flpaBa x o6aB*e IBe crpaHe arx l, IMTarGa oA 3Haqaja
3a po(xM x yooee crygrja cryaeHra Ha aplToj BlrcoKoukoncxoj ycmHoBll Kao luTo cy: HaLMH nokpHBarba
rporuKoBa BeroBor cryaupalL4 nprcsasalBe ECIIE (EBponcKl cl'tcreM npeHoca u aKyMyna4'Ije 601084 y Aa"',EeM

тексту: ЕСПБ) бодова и сл.
(3) Вредновање активности студената изводи се у складу са Правилником о мобилности студената
и академском признавању периода мобилности Универзитета у Новом Саду.
Страни држављани
Члан5.
(1) Страни држављани могу се уписати на студијски програм под истим условима као и
држављани Републике Србије, у погледу претходног образовања. Страни држављани се пријављују на
конкурс и полажу пријемни испит.
(2) Страни држављанин може да се упише на студијски програм ако пружи доказ о познавању
српског језика у складу са Статутом Универзитета, односно о познавању језика на којем се изводи настава.
(3) Страни држављанин плаћа школарину у току целог школовања, осим ако међународним или
билателарним споразумом универзитета није другачије одређено.
(4) Страни држављанин се може уписати на студије ако је здравствено осигуран што доказује
потврдом из осигуравајућег завода.
(5) Кандидат са двојним држављанством које се при упису у прву годину студија определило да се
упише као страни држављанин, као и кандидат који је имао само страно држављанство и као странац се
такође, уписао у прву годину студија, задржава тај статус током студија, без обзира на промену
држављанства у смислу стицања домаћег или одрицања страног држављанства.
(6) Посебан услов за упис у прву годину студија које се изводе на страном језику или језику
националне мањине јесте да студент пружи доказ о знању језика на коме се изводи настава.
(7) 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.
(8) Страни држављанин који је завршио претходно образовање у иностранству може да се упише
на студијски програм ако приложи решење о признавању иностране јавне исправе у складу са законом и
посебним општим актом Универзитета.
Члан 6.
(1) Упис кандидата на први, други и трећи степен студија које организује Факултет врши се на
основу конкурса, у складу са општим актима Универзитета и Факултета, акредитацијом, условима
дефинисаним конкурсом за упис на одговарајући студијски програм и у складу са правилима уписа у
текућој школској години.
(2) Без обзира на ниво претходних студија, студије на Факултету техничких наука не могу
наставити лица са претходно стеченим трогодишњим средњошколским образовањем.
Комисије
Члан 7.
(1) Приликом расписивања конкурса Декан именује: Комисију за упис, Верификациону комисију,
Комисије за спровођење пријемног испита и Комисије за вредновање.
(2) Комисија за упис потврђује исправност спровођења конкурса за пријаву кандидата за упис,
резултате вредновања, резултате признавања испита, исправност организовања пријемног испита кандидата
и процедуру уписа студената на свим нивоима студија, разматра приговоре кандидата на регуларност
поступка утврђеног конкурсом, регуларност претходне провере способности, регуларност пријемног испита
или освојено место на ранг листи и предлаже декану решење по приговору, и врши друге послове у складу
са Поступком пријема студената. Председник Комисије за упис је продекан за наставу.
(3) Верификациона комисија утврђује исправност података унетих у базу информационог
система из пријаве на конкурс кандидата и са пријемног испита и друге послове у складу са Поступком
пријема студената.
(4) Комисија за спровођење пријемних испита:
- организује припрему задатака (у писаној и електронској форми) за пријемни испит у довољном
броју примерака за полагање пријемног испита и доставља их Продекану за наставу;
- припрема решења задатака (у писаној и електронској форми) ради истицања на огласној табли и
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-

на web сајту Факултета по завршетку пријемног испита и доставља их Продекану за наставу;
организује преглед урађених задатака;
припрема списак кандидата (у потписаној писменој форми и у електронској форми) који су
учествовали на пријемном испиту са освојеним бројем бодова и доставља их Продекану за
наставу ради истицања на огласној табли и на web сајту Факултета;

(5) Председник комисије за полагање пријемног испита на докторским академским студијама је
руководилац докторских студија датог студијског програма.
(6) Комисија за вредновање спроводи поступак признавања испита и поступак вредновања до
сада остварених резултата у школовању кандидата који су поднели захтев за наставак студија на Факултету
техничких наука, на основу увида у студијски програм и листу претходно положених испита, подноси
извештај о вредновању тј. доноси одлуку која садржи: да ли је студијски програм одговарајући, који испити
и друге извршене студијске обавезе се признају кандидату, утврђује разлику предмета односно испите које
кандидат мора да положи на Факултету да би завршио одређени ниво студија, услове уписа кандидата и
годину уписа.
(7) Састав Комисије за вредновање претходно завршених студија кандидата за упис на први
степен студија је по правилу сталан и чине га руководилац одговарајућег студијског програма и шефови
катедри којима припадају предмети са датог студијског програма, односно наставници које шефови катедре
одреде.
(8) Састав Комисије за вредновање претходно завршених студија кандидата за упис на други и
трећи степен студија броји три до пет чланова и чине га руководилац одговарајућег студијског програма и
шефови катедри департмана задужених за реализацију датог студијског програма, односно наставници које
шефови катедре одреде.
(9) Састав комисије за вредновање предлаже руководилац датог студијског програма и доставља
Продекану за наставу пре почетка реализације конкурса за упис на мастер академске и докторске студије.
(10) Декан Факултета именује чланове комисије за вредновање.
(11) Комисија за вредновање подноси извештај Комисији за упис која потврђује исправност
резултата вредновања.
(12) Извештај односно одлуку комисије за вредновање, за сваког пријављеног кандидата
појединачно, потписују сви чланови Комисије за вредновање одговарајућег студијског програма и Продекан
за наставу.
УПИС НА ПРВИ СТЕПЕН СТУДИЈА
Основне академске и основне струковне студије
Члан 8.
(1) 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).
(2) Кандидат који је као ученик III или IV разреда средње школе постигао изузетан успех, тиме
што је освојио једно од прва три места, на Републичком такмичењу које организује надлежно министарство
Републике Србије или на међународном такмичењу из наставног предмета из кога се полаже пријемни
испит, може бити ослобођен обавезе полагања одговарајућег пријемног испита или дела пријемног испита и
може му се признати адекватан број бодова који се може остварити полагањем тог пријемног испита. Право
на признавање одређеног броја бодова на пријемном испиту остварује се на основу одлуке декана донете по
поднетом писаном захтеву кандидата. Као доказ кандидат треба да приложи оверену фотокопију дипломе са
такмичења (оригинал дипломе се доноси на увид) приликом конкурисања на Факултет и не треба да
присуствује пријемном испиту или делу пријемног испита за који је ослобођен.
Члан 9.
(1) Кандидат за упис на студијски програм у прву годину основних академских или основних
струковних студија може освојити 100 бодова на основу општег успеха у средњој школи и на основу
постигнутог резултата на пријемном испиту.
(2) На пријемном испиту кандидат може стећи од 0 до 60 бодова.
(3) Да би кандидат био рангиран потребно је да на полагању пријемног испита оствари минимално
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14 бодова.
(4) По основу општег успеха у средњој школи, кандидат може стећи најмање 16, а највише 40
бодова, што подразумева збир просечних оцена у сваком разреду средње школе, помножен са 2. Општи
успех у средњој школи рачуна се заокруживањем на две децимале.
(5) 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.
(6) 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.
(7) Кандидат се може уписати у статусу буџетског студента уколико се налази на јединственој
ранг листи до броја одобреног за упис кандидата на терет буџета и ако освоји више од 50,01 бодова.
(8) Кандидат се може уписати у статусу самофинансирајућег студента уколико се налази на
јединственој ранг листи до броја одобреног за упис самофинансирајућих студената и ако освоји 30,01
бодова.
(9) 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 10.
(1) Приликом пријаве на конкурс за упис на први степен студија сваки кандидат има право да се
пријави на највише три студијска програма. На пријавном листу кандидат се опредељује за основну жељу(1)
и наводи списак осталих жеља по приоритету (2, 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.
(2) За сваки студијски програм се утврђује јединствена ранг листа свих кандидата са укупним
бројем бодова стечених по свим критеријумима утврђеним конкурсом. Место на јединственој ранг листи и
број укупно постигнутих бодова одређују да ли кандидат може бити уписан у прву годину основних
студија, у статусу буџетског или самофинансирајућег студента.
- Сваки кандидат ће бити рангиран у оквиру студијског програма који је пријавио као основну
жељу, уколико је положио пријемни испит.
- 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 два и за који је
положио одговарајући пријемни испит.
- Ако кандидат стекне право уписа на терет буџета студијског програма који је навео под редним
бројем два, он се неће појавити на ранг листи студијског програма који је навео под редним
бројем три.
- Ако кандидат не стекне право уписа на терет буџета у оквиру студијских програма којe је навео
под редним бројевима један и два, биће равноправно рангиран и у оквиру студијског програма
који је навео под редним бројем три и за који је положио одговарајући пријемни испит.
-

(3) Кандидат за упис има право да поднесе приговор:
на резултате вредновања претходно завршених студија,
на резултате признавања испита,
на регуларност поступка утврђеног конкурсом,
на регуларност пријемног испита,
на своје место на прелиминарној ранг листи.

(4) Приговор се подноси декану на начин и у року који је наведен у конкурсу за упис.
(5) По пријему приговора исти се прослеђује на разматрање одговарајућој Комисији која утврђује
предлог решења по приговору које доноси декан. Приговори поднети по истеку рока се одбацују као
неблаговремени без разматрања тачности навода у приговору.
Члан11.
(1) Упис у прву годину студија се врши на основу јединствене ранг листе и других услова
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утврђених конкурсом.
(2) Ако кандидат који је остварио право на упис не изврши упис у року утврђеном у конкурсу
уместо њега ће се уписати следећи кандидат према редоследу утврђеном по коначној ранг листи.
(3) 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.
Члан 12.
(1) Држављани Републике Србије који су диплому средње школе стекли у иностранству
конкуришу и уписују се према стручном упутству Министарства просвете, науке и технолошког развоја
Републике Србије.
(2) 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.
(3) Ако се на основу документације кандидата који је диплому средње школе стекао у
иностранству и 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.
(4) Кандидати који се финансирају из буџета по афирмативним мерама конкуришу и уписују се
према стручном упутству Министарства просвете, науке и технолошког развоја Републике Србије.
(5) Припадници српске националне мањине из суседних земаља конкуришу и уписују се према
стручном упутству Министарства просвете, науке и технолошког развоја Републике Србије.
(6) 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
Специјалистичке струковне студије
Члан13 13.
(1) У прву годину специјалистичких струковних студија може се уписати лице које је завршило
одговарајуће основне струковне студије утврђене студијским програмом, остваривши најмање 180 ЕСПБ
бодова.
(2) Сви кандидати који желе да конкуришу за упис на специјалистичке струковне студије се
пријављују на конкурс.
(3) Конкурсом је дефинисано за које кандидате ће се спроводити поступак вредновања претходно
завршених студија.
(4) На основу вредновања студијских програма одређује се да ли је студијски програм
одговарајући тј. да ли кандидат може да конкурише за упис на дати студијски програм специјалистичких
струковних студија. Ако студије које је кандидат претходно завршио нису одговарајуће, Комисија за
вредновање може одредити разлику предмета до 30 ЕСПБ. Ако Комисија утврди разлику предмета већу од
30 ЕСПБ, кандидатсе не може уписати на специјалистичкеструковне студије.
(5) Конкурсом је дефинисано на којим студијским програмима ће се организовати полагање
пријемног испита.
(6) Ако се не полаже пријемни испит, рангирање кандидата се врши на основу показатеља
успешности (Пу) применом формуле (1) из члана 15.
(7) Ако се полаже пријемни испит, рангирање се врши на основу показатеља успешности (Пу) који
се израчунава према формули (2) из члана 15.
Члан 14.
(1) Да би кандидат био рангиран потребно је да на полагању пријемног испита оствари минимално
14 бодова.
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(2) За сваки студијски програм се утврђује јединствена ранг листа кандидата са укупним бројем
поена стеченим по свим критеријумима утврђеним конкурсом.
(3) Право уписа на специјалистичке струковне 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.
(4) Кандидат има право да поднесе приговор сходно одредбама члана 10.овог правилника.
Члан 14.
Формула 1:
бројмесециредовног
завршеткапретходног
бројпризнатих просечнаоцена
токомстудија
нивоастудија
ЕСПБбодова
максимална
потребанброј
бројмесецизавршетка
оценастудија претходногнивоастудија
ЕСПБбодова

Формула 2:
бројмесециредовног
бројосвојених
завршеткапретходног
бодована
бројпризнатих просечнаоцена
токомстудија
нивоастудија
пријемномиспиту
ЕСПБбодова
максимална
потребанброј
бројмесецизавршетка
оценастудија
ЕСПБбодова
претходногнивоастудија
х - максималан број бодова пријемног испита

УПИС НА ДРУГИ СТЕПЕН СТУДИЈА
Мастер академске студије
Члан 16.
-

-

(1) За упис на мастер академске студије могу конкурисати:
лица са завршеним одговарајућим основним академским студијама у трајању од најмање три
године, које вреде минимум 180 ЕСПБ бодова, за студијске програме који вреде 120 ЕСПБ бодова
лица са завршеним одговарајућим основним академским студијама у трајању од најмање четири
године које вреде минимум 240 ЕСПБ бодова, за студијске програме који вреде 60 ЕСПБ
лица која имају диплому завршених основних академских студија стечену по прописима који су
важили до доношења Закона о високом образовању а која је вреднована са минимум 180 ЕСПБ, за
студијске програме који вреде 120 ЕСПБ бодова.
лица која имају диплому завршених основних академских студија стечену по прописима који су
важили до доношења Закона о високом образовању а која је вреднована са минимум 240 ЕСПБ, за
студијске програме који вреде 60 ЕСПБ бодова.

(2) Еквиваленција дипломе доказује се прилагањем одлуке о извршеној евиваленцији у складу са
чланом 149. Закона о високом образовању.
(3) Сви кандидати који желе да конкуришу за упис на мастер академске студије се пријављују на
конкурс. Конкурсом је дефинисано за које кандидате ће се спроводити поступак вредновања претходно
завршених студија. На основу вредновања студијских програма одређује се да ли је студијски програм
одговарајући тј. да ли кандидат може да конкурише за упис на дати студијски програм мастер академских
студија. Ако студије које је кандидат претходно завршио нису одговарајуће, Комисија за вредновање може
одредити разлику предмета до 60 ЕСПБ. Ако Комисија утврди разлику предмета већу од 60 ЕСПБ, кандидат
се не може уписати на мастер академске студије.
(4) Приликом вредновања студијског програма основних академских студија за кандидате који су
претходно завршили и струковне студије, неопходно је да испити положени на основним академским
студијама вреде најмање 121 ЕСПБ.
Члан 17.
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(1) Конкурсом је дефинисано на којим студијским програмима ће се организовати полагање
пријемног испита.
(2) Ако се не полаже пријемни испит, рангирање кандидата се врши на основу показатеља
успешности (Пу) применом формуле (1) из Члана 15.
(3) Ако се полаже пријемни испит, рангирање се врши на основу показатеља успешности (Пу) кој
и се израчунава према формули (2) из Члана 15.
Члан 18.
(1) Да би кандидат за упис на мастер академске студије био рангиран потребно је да на полагању
пријемног испита оствари минимално 14 бодова.
(2) 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.
(3) Приликом рангирања студената за упис на одговарајући студијски програм мастер академских
студија сачињавају се две ранг листе кандидата:
- Ранг листа кандидата којима у поступку вредновања нису утврђене обавезе полагања разлике
испита;
- Ранг листа кандидата којима су поступком вредновања претходно завршених студија, утврђене
обавезе полагања разлике испита.
(4) 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.
(5) Кандидат има право да поднесе приговор сходно одредбама из члана 10. овог правилника.
Мастер струковне студије
Члан 19.
(1) У прву годину мастер струковних студија може се уписати лице које је завршило одговарајуће
основне струковне студије утврђене студијским програмом, остваривши најмање 180 ЕСПБ бодова.
(2) Сви кандидати који желе да конкуришу за упис на мастер струковне студије се пријављују на
конкурс.
(3) Конкурсом је дефинисано за које кандидате ће се спроводити поступак вредновања претходно
завршених студија.
(4) На основу вредновања студијских програма одређује се да ли је студијски програм
одговарајући тј. да ли кандидат може да конкурише за упис на дати студијски програм мастер струковних
студија. Ако студије које је кандидат претходно завршио нису одговарајуће, Комисија за вредновање може
одредити разлику предмета до 60 ЕСПБ. Ако Комисија утврди разлику предмета већу од 60 ЕСПБ, кандидат
се не може уписати на специјалистичке струковне студије.
(5) Конкурсом је дефинисано на којим студијским програмима ће се организовати полагање
пријемног испита.
(6) Ако се не полаже пријемни испит, рангирање кандидата се врши на основу показатеља
успешности (Пу) применом формуле (1) из члана 15.
(7) Ако се полаже пријемни испит, рангирање се врши на основу показатеља успешности (Пу) који
се израчунава према формули (2) из члана 15.
Члан 20.
(1) Да би кандидат био рангиран потребно је да на полагању пријемног испита оствари минимално
14 бодова.
(2) За сваки студијски програм се утврђује јединствена ранг листа кандидата са укупним бројем
поена стеченим по свим критеријумима утврђеним конкурсом.
(3) Право уписа на мастер струковне 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.
(4) Кандидат има право да поднесе приговор сходно одредбама члана 10. овог правилника.
7

Специјалистичке академске студије
Члан 21.
-

-

(1) За упис на специјалистичке академске студије могу конкурисати:
лица која имају завршене одговарајуће основне академске и мастер академске студије Факултета
техничких наука или неког од сродних факултета (у зависности од области за коју се конкурише)
у минималном трајању од 5 година, које у збиру вреде најмање 300 ЕСПБ бодова,
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 бодова.

(2) Сви кандидати који желе да конкуришу за упис на специјалистичке академске студије
пријављују се на конкурс.
(3) Конкурсом је дефинисано за које кандидате ће се спроводити поступак вредновања претходно
завршених студија.
(4) На основу вредновања студијских програма одређује се да ли је студијски програм
одговарајући тј. да ли кандидат може да конкурише за упис на дати студијски програм специјалистичких
академских студија.Ако студије које је кандидат претходно завршио нису одговарајуће, Комисија за
вредновање може одредити разлику предмета до 60 ЕСПБ. Ако Комисија утврди разлику предмета већу од
60 ЕСПБ, кандидат се не може уписати на специјалистичкеакадемске студије.
(5) За сваки студијски програм се утврђује јединствена ранг листа кандидата са укупним бројем
поена стеченим по свим критеријумима утврђеним конкурсом.
(6) Конкурсом је дефинисано на којим студијским програмима ће се организовати полагање
пријемног испита.
(7) Ако се не полаже пријемни испит, рангирање кандидата се врши на основу показатеља
успешности (Пу) применом формуле (1) из члана 15.
(8) Ако се полаже пријемни испит, рангирање се врши на основу показатеља успешности (Пу) који
се израчунава према формули (2) из члана 15.
Члан 22.
(1) Да би кандидат био рангиран потребно је да на полагању пријемног испита оствари минимално
14 бодова.
(2) Право уписа на специјалисгичке 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.
(3) Кандидат има право да поднесе приговор сходно одредбама члана 10. овог правилника.
УПИС НА ТРЕЋИ СТЕПЕН СТУДИЈА
Члан 23.
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, односно, доктора уметности.
УПИС КАНДИДАТА КОЈИ ЖЕЛЕ ДА НАСТАВЕ СТУДИЈЕ НА ФАКУЛТЕТУ ТЕХНИЧКИХ
НАУКА
Члан 24.
(1) Студије на студијским програмима које организује Факултет могу уписати и лица са претходно
завршеним студијама различитих нивоа образовања, као и лица која су студије започела на Факултету
техничких наука или на некој другој високошколској установи а исте нису завршили.
(2) Прелаз лица са других високошколских установа на Факултет у погледу броја расположивих
места одређен је акредитацијом студијских програма.
(3) Студент који се финансира из буџета може у том статусу да буде уписан само на један
акредитован студијски програм наистом нивоу студија на територији Републике Србије. Као доказ,
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лице треба да донесе потврду са матичног факултета да се није финансирало из буџета.
Упис кандидата на основне академске и основне струковне студије
Члан 25.
(1) Уколико лицеиз става 1. члана 24. овог правилника жели да настави студије на основним
академским или основним струковним студијама Факултета техничких наука, услови за наставак студија
биће одређени на основу резултата признавања претходно положених испита.
(2) Комисија коју чине руководилац одговарајућег студијског програма и сви шефови катедри
којима припадају предмети са датог студијског програма. Увидом у поднету документацију кандидата,
спроводи поступак признавања испита и предлаже услове наставка студија.
(3) Након увида у резултате признавања испита кандидати имају право приговора сходно
одредбама члана 10. овог правилника.
(4) Након завршетка поступка признавања испита, декан издаје Решење о признавању испита
којим се утврђују услови наставка студија на Факултету.
(5) На основу признавања испита кандидати се уписују на одговарајућу годину студија, након
завршеног уписа студената Факултета техничких наука, односно у последњем уписном термину под
условом да је преостало слободних места према акредитацији.
(6) Кандидати из става 1. овог члана подносе захтев од 01.09. до 10.09. текуће године у коме
прилажу:
- Оригинално уверење и/или оверене копије диплома претходно завршених студија,
- Оригинално уверење о положеним испитима,
- Оверен наставни план и програм,
- Сведочанства сва четири разреда средње школе,
- Диплома о завршном - матурском испиту,
- Фотокопију личне карте,
- Доказ о уплати трошкова поступка признавања испита.
Упис кандидата на мастер акдемске, мастер струковне, специјалистичке струковне,
специјалистичке академске и докторске академске студије
Члан 26.
(1) Уколико лице из става 1. члана 24. овог правилника жели да настави студије на мастер
академским, мастер струковним, специјалистичким струковним, специјалистичким академским или
докторским академским студијама Факултета техничких наука, мора поднети захтев за вредновање
претходно завршених студија и признавање испита и мора се пријавити се на одговарајући конкурс.
(2) Вредновање поднетих студијских програма врши Комисија за вредновање која подноси
извештај Продекану за наставу.
(3) На основу вредновања студијских програма одређује се да ли је студијски програм
одговарајући тј. да ли кандидат може да упише дати студијски програм, утврђује се разлика предмета које
кандидат мора да положи на Факултету да би завршио одређени ниво студија, као и услови уписа кандидата
и година уписа.
(4) Одлука о упису на Факултет мора бити у складу са правилима уписа у текућој школској
години.
(5) Након увида у резултате вредновања кандидати имају право приговора сходно одредбама из
члана 10. овог правилника.
(6) Након завршетка поступка вредновања, декан издаје Решење о вредновању којим се утврђују
услови наставка студија на Факултету.
(7) Кандидати који на основу вредновања и признавања испита стекну право уписа на вишу
годину студија, уписују се након завршеног уписа студената Факултета техничких наука, односно у
последњем уписном термину под условом да је преостало слободних места према акредитацији.
(8) Термини подношења захтева за вредновање, признавања испита као и потребна документа
дефинисани су конкурсом за упис.
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ШКОЛАРИНА
Члан 27.
(1) 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.
(2) Савет Факултета доноси одлуку о висини школарине, за све студијске програме како би се
омогућили равноправни услови студирања за све категорије студената.
(3) У складу са Статутом Факултета и Правилником о условима и начину ослобађања плаћања
трошкова по трошковнику Факултета техничких наука у Новом Саду који доноси Савета Факултета,
студенти свих нивоа студија који плаћају школарину могу бити ослобођени плаћања школарине, дела
школарине и других трошкова.
(4) Студент подноси захтев за ослобађање плаћања школарине и других трошкова уз који прилаже
доказе о испуњавању услова предвиђених Правилником. Студент захтев подноси након исплате половине
школарине у складу са Правилником о условима и начину ослобађања плаћања трошкова по трошковнику
Факултета техничких наука у Новом Саду.
(5) Одлуку по поднетом захтеву студента доноси СаветФакултета, на предлог продекана за
финансије.

ПОНОВНО СТИЦАЊЕ СТАТУСА СТУДЕНТА И ПРОДУЖЕТАК РОКА ЗА
ЗАВРШЕТАК СТУДИЈА
Члан 28.
(1) Лице коме је престао статус студента због истека рока за студирање који се одређује у
двоструком броју школских година потребних за реализацију студијског програма, може поново стећи
статус студента под условом да Факултет има просторне и друге услове за омогућавање наставка студирања
и да се студент упише на студијски програм који се реализује на Факултету у време поновног уписа
студента.
(2) Студент којем се не може продужити рок за завршетак студија се исписује и може поднети
захтев за поновни упис на Факултет. За поновни упис кандидата, Комисија за вредновање вреднује све
претходно положене активности и утврђује годину уписа на одређени студијски програм у складу са
правилима уписа.
(3) Лице из става 1. овог члана може на лични захтев и без пријемног испита поново стећи статус
самофинансирајућег студента, уписом на исти или сличан студијски програм на Факултету, под следећим
условима:
1. ако је остварило најмање 60 ЕСПБ бодована студијском програмима основних академских
студија(четворогодишње студије у обиму од 240 ЕСПБ бодова),
2. ако је остварило најмање 60 ЕСПБ бодова на студијском програмима основних струковних студија
(трогодишње студије у обиму од 180 ЕСПБ бодова),
3. ако је остварило најмање 15 ЕСПБ бодова на студијском програмима мастер академских студија
(једногодишње студије у обиму од 60 ЕСПБ бодова),
4. ако је остварило најмање 15 ЕСПБ бодова на студијском програмима мастер академских студија
(једноипогодишње студије у обиму од 90 ЕСПБ бодова),
5. ако је остварило најмање 60 ЕСПБ бодова на студијском програмима мастер академских студија
(двогодишње студије у обиму од 120 ЕСПБ бодова),
6. ако је остварило најмање 15 ЕСПБ бодова на студијском програмима специјалистичких струковних
студија (једногодишње студије у обиму од 60 ЕСПБ бодова),
7. ако је остварило најмање 60 ЕСПБ бодова на студијском програмима специјалистичких струковних
студија (двогодишње студије у обиму од 120 ЕСПБ бодова),
8. ако је остварило најмање 60 ЕСПБ бодова на студијском програмима мастер струковних студија
(двогодишње студије у обиму од 120 ЕСПБ бодова),
9. ако је остварило најмање 15 ЕСПБ бодова на студијском програмима специјалистичких академских
студија (једногодишње студије у обиму од 60 ЕСПБ бодова),
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10. ако је остварило најмање 15 ЕСПБ бодова на студијском програмима специјалистичких академских
студија (једноипогодишње студије у обиму од 90 ЕСПБ бодова),
11. ако је остварило најмање 60 ЕСПБ бодова на студијском програмима специјалистичких академских
студија (двогодишње студије у обиму од 120 ЕСПБ бодова),
12. ако је остварило најмање 60 ЕСПБ бодова на студијском програмима докторских академских студија
(трогодишње студије у обиму од 180 ЕСПБ бодова),
(4) Студент који је поново стекао статус студента по одредбама претходног става не убраја се у
одобрени број студената за одређени период.
Члан 29.
(1) Студент који студира уз рад, студент са инвалидитетом, студент који је уписан на студије по
афирмативној мери и студент који има статус категорисаног врхунског спортисте задржава статус студента
до истека рока који се одређује у троструком броју школских година потребних за реализацију студијског
програма.
(2) Студенту се на лични захтев поднет пре истека рока за завршетак студија, може
продужити рок за завршетак студија у складу са чланом 109. Закона о високом образовању и то:
1. ако је студенту првог и другог степена студија, којем је истекао рок за завршетак студија према
Закону, до краја завршетка студија остало неположених испита у вредности до 15 ЕСПБ студије се
могу продужити за један семестар, а ако му је остало неположених испита у вредности до 30 ЕСПБ,
студије се могу продужити за једну школску годину,
2. ако су студенту првог и другог степена студија приликом уписа додељени диференцијални испити,
студије се могу продужити за једну школску годину,
3. ако је студенту трећег степена, коме је истекао рок за завршетак студија према Закону, до краја
завршетка студија остало 60 ЕСПБ неизвршених обавеза и ако им је на Сенату Универзитета
одобрена израда докторске дисертације студије се могу продужити уз писану сагласност и
образложење ментора,за једну школску годину,
4. ако је у току студија испуњавао услове за одобравање мировања права и обавеза, а то право није
користио, односно није га искористио у трајању које му је, с обзиром на околности, могло бити
одобрено;
5. у току трајања студија започео и завршио други одобрени, односно акредитовани студијски програм,
на истом или вишем степену студија на Факултету или на другој акредитованој високо-школској
установи у земљи или иностранству;
6. у случају елементарних непогода,
7. у случају отежаних услова студирања,
8. у случају здравствених проблема,
9. у случају тешког социјалног стања,
10. у случају смрти или болести неког од чланова породице,
11. у случају боравка у иностранству по одлуци Факултета,
12. у случају испуњења других услова утврђених Статутом или другим општим актом Универзитета или
Факултета,
13. у случају других оправданих разлога по одлуци Декана Факултета.
Члан 30.
(1) Студенту се, на лични захтев, одобрава мировање права и обавеза у складу са чланом 107. Закона
о високом образовању и у складу са Правилником о студирању на Факултету техничких наука у Новом
Саду.
(2) Време мировања права и обавеза које је одобрено студенту не рачуна се у рок за завршетак
студија.
ПРЕЛАЗНЕ И ЗАВРШНЕ ОДРЕДБЕ
Члан31.
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CTyraE€M Im cHary oBor nposlrll{x(A npecraje na Baxx IIpaBrrDxtr( o )TMcy cryAelmm Ea cryII'UcKe
nporpaMe ycBojeE lra c€,4xtru Hacra.BHo-Eayfior Beha OaKrrrlffa mEa 04.09.2019. ro4are.

,

Lhax 32.

OBai npasfirtr{o( o6iaBrbyjetce Ha oflracxoj ra6JM rla aar AouolrreEa, a cqma rra cuary ocMor aara oa
Aam o5jaBrErBar6a.
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