На основу члана 84. став 3. Закона о високом образовању («Службени гласник РС» број
88/17), члана 126. И 133. Статута Универзитета у Нишу («Гласник Универзитета у Нишу» број 8/17),
члана 13. и 14. Правилника о упису студената на студијске програме Универзитета у Нишу
(«Гласник Универзитета у Нишу» број 6/2007 и 4/2011), Одлуке Владе Републике Србије
о броју студената за упис у прву годину студијских програма мастер академских студија
који се финансирају из буџета за високошколске установе чији је оснивач Република
Србија за школску 2018/2019. годину («Службени гласник РС» број 37/2018) и одлука Сената
Универзитета у Нишу од 26.03.2018. године и 04.06.2018. године

УНИВЕРЗИТЕТ У НИШУ

ОБЈАВЉУЈЕ
ЗАЈЕДНИЧКИ КОНКУРС
ЗА УПИС СТУДЕНАТА У ПРВУ ГОДИНУ МАСТЕР АКАДЕМСКИХ СТУДИЈА
ЗА ШКОЛСКУ 2018/2019. ГОДИНУ
1. ОПШТЕ ОДРЕДБЕ
1.1. У прву годину мастер академских студија може се уписати лице које jе
завршило одговарајуће основне академске студије утврђене акредитованим студијским
програмом и то:
- на мастер академске студије које имају 60 ЕСПБ бодова, могу се уписати
кандидати који су претходно остварили обим акредитованих основних академских
студија од најмање 240 ЕСПБ бодова;
- на мастер академске студије које имају 120 ЕСПБ бодова, могу се уписати
кандидати који су претходно остварили обим акредитованих основних академских
студија од најмање 180 ЕСПБ бодова.
1.2. Студијским програмом односно одлуком наставно-научног већа факултета
утврђује се који су програми акредитованих основних академских студија одговарајући
за наставак студија на одређеном студијском програму мастер академских студија.
1.3. Редослед кандидата за упис у прву годину мастер академских студија утврђује
се на основу опште просечне оцене остварене на акредитованим основним академским
студијама и дужине студирања на акредитованим основним академским студијама.
1.4. Упис на мастер академске студије може се условити претходно положеним
пријемним испитом, односно испитом за проверу склоности и способности у складу са
општим актом факултета.
1.5. Наставно-научно веће факултета прописује ближа мерила за утврђивање
редоследа кандидата за упис у прву годину мастер академских студија.
1.6. Учесник конкурса може поднети приговор у вези са радњама и поступцима у току
спровођења овог конкурса за које сматра да нису у складу са Законом, Статутом Универзитета и
Факултета или овим конкурсом, у року од 36 сати од објављивања прелиминарне ранг листе на
факултету.
1.7. Приговор се подноси комисији за упис студената одговарајућег факултета, на чији
предлог декан доноси решење по приговору у року од 24 сата од пријема приговора.
1.8. Ако се кандидат који је остварио право на упис не упише у року утврђеном у
конкурсу, уместо њега може се уписати следећи кандидат према редоследу утврђеном на
коначној ранг листи.
1.9. Страни држављанин може да се упише на студијски програм под истим условима као
и домаћи држављанин, с тим што уз пријаву на конкурс мора да достави признату диплому о
претходном образовању и оствареним бројем ЕСПБ бодова, пружи доказ о познавању српског
језика односно енглеског језика ако се акредитовани мастер студијски програм реализује на
енглеском језику, осим учесника конкурса држављана република бивше СФРЈ, као и доказ о
здравственом осигурању.
2. БРОЈ СТУДЕНАТА И ШКОЛАРИНА
2.1. Број студената које ће факултети у саставу Универзитета у Нишу уписати у
прву годину мастер академских студија одређен је овим конкурсом.
2.2. Висину школарине утврђује сваки факултет.

3. КОНКУРСНИ РОКОВИ
3.1. Први уписни рок
3.1.1. Пријављивање на Конкурс за упис на мастер академске студије обавиће се у
периоду од 01.10.2018. године до 19.10.2018. године.
3.1.2. Полагање пријемних испита, сачињавање и објављивање јединствене ранг
листе, решавање приговора учесника конкурса, објављивање коначне ранг листе, као и
упис кандидата који су стекли право да се упишу на мастер академске студије обавиће се
у периоду од 22.10.2018. године до 26.10.2018. године.
3.1.3. Факултети објављују ранг листе пријављених кандидата на огласној табли и
интернет страници факултета. За тачност података из ранг листе факултета одговоран је
декан.
3.1.4. Право на упис стиче кандидат који је на ранг листи рангиран у оквиру броја
утврђеног за упис.
3.1.5. За непопуњена места у првом уписном року, факултети ће на огласним
таблама и својим интернет страницама објавити обавештење о другом уписном року.
3.2. Други уписни рок
3.2.1. Пријављивање на Конкурс за упис на мастер академске студије обавиће се у
периоду од 29.10.2018. године до 06.11.2018. године.
3.2.2. Полагање пријемних испита, сачињавање и објављивање јединствене ранг
листе, решавање приговора учесника конкурса, објављивање коначне ранг листе, као и
упис кандидата који су стекли право да се упишу на мастер академске студије обавиће се
у периоду од: 08.11.2018. до 15.11.2018. године.
3.2.3. Факултети објављују ранг листе пријављених кандидата на интернет
страници факултета. За тачност података из ранг листе факултета одговоран је декан.
3.2.4. Право на упис стиче кандидат који је на ранг листи рангиран у оквиру броја
утврђеног за упис.
4. ДОКУМЕНТАЦИЈА КОЈУ ПОДНОСЕ КАНДИДАТИ
4.1. Документација која се подноси приликом пријављивања на конкурс:
-

Фотокопија дипломе или уверења о завршеном претходном образовању;

-

Очитана лична карта (лична карта са чипом) или фотокопија личне карте
(лична карта без чипа)

-

Доказ о уплати накнаде за полагање пријемног испита у зависности од
факултета.

Ближа обавештења о условима уписа и полагања пријемног испита налазе се на
огласним таблама и интернет странама факултета Универзитета у Нишу.
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УНИВЕРЗИТЕТ У НИШУ
Ул. Универзитетски Трг бр.2,
Тел. 018/258-500, фах:018/257-950
E-mail: uniuni@ni.ac.rs
http://www. ni.ac.rs

На студијски програм мастер академских студија Инжењерство иновација може се
уписати 25 самофинасирајућих студената:
школарина

Студијски програм

буџет

Инжењерство иновација

0

самофинансирање

25

укупно

25

домаћи

100.000

странци

3.000 €

За упис на мастер академске студије студијског програма Инжењерство иновација,
могу конкурисати лица са завршеним основним академским студијама у трајању од
најмање четири године са најмање 240 ЕСПБ на неком од факултета из образовно
научног поља техничко-технолошких, друштвено-хуманистичких или природноматематичких наука.
Сви кандидати који желе да конкуришу за упис на мастер академске студије
студијског програма Инжењерство иновација се пријављују на конкурс.
Након истека рока за пријављивање кандидата за упис на мастер акдемске студије
студијског програма Инжењерство иновација Комисија за упис, коју одређује Ректор
Универзитета у Нишу, сачињава и објављује јединствену ранг листу на основу успеха на
претходном нивоу студија (80 поена) и дужине трајања студија (20 поена). Учесник
конкурса може поднети приговор у вези са радњама и поступцима у току спровођења овог
конкурса за које сматра да нису у складу са Законом, Статутом Универзитета или овим
конкурсом, у року од 36 сати од објављивања јединствене ранг листе. Приговор се подноси
Комисији за упис студената на чији предлог Ректор Универзитета у Нишу доноси решење по
приговору у року од 24 сата од пријема приговора.
Ако се кандидат који је остварио право на упис не упише у року утврђеном у конкурсу,
уместо њега може се уписати следећи кандидат према редоследу утврђеном на коначној ранг
листи.
Приликом пријаве на конкурс кандидати подносе следећа документа:
 Пријавни лист
 Фотокопију дипломе или уверења о завршеном претходном образовању,
 Додатак дипломи или уверење о положеним испитима
 Очитана лична карта (лична карта са чипом) или фотокопија личне карте
(лична карта без чипа)
За све додатне информације заинтересовани кандидати могу се обратити
Универзитету у Нишу, Служби за наставу и образовање, канцеларија број 18, тел.
018/258-500 или на емаил: milovancevic@masfak.ni.ac.rs , milica@ni.ac.rs , rastkop@ni.ac.rs.
Заинтересовани кандидати подносе пријаву на конкурс у пероду од 01.10.2018.
године до 19.10.2018. године на Универзитету у Нишу, Служби за наставу и образовање,
канцеларија 18 у периоду од 11 до 14h.
Јединствена ранг листа биће објављена 22.10.2017. године до 15. часова.
Кандидати имају право жалбе на објављену јединствену ранг листу до 24. октобра 2018.
године до 12 сати. Коначна листа кандидата који су стекли право уписа на мастер
академске студије Инжењерство иновација биће објављена 25. октобра 2018. године до
12 часова.
Упис кандидата који су стекли право на упис на мастер академске студије
студијског програма Инжењерство иновација обавиће се 26. октобра 2018. године у
периоду од 11 до 14 часова.
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Документа потребна за упис на мастер академске студије студијског програма
Инжењерство иновација:
 Индекс
 Оверене фотокопије дипломе или уверења о завршеном претходном образовању,
 Две фотографије формата 4.5 х 3.5 cm
Подношење примедби и њихово решавање врши се у стриктно одређеним
временским терминима. Скреће се пажња кандидатима да се строго придржавају
наведених рокова, јер се неблаговремено поднете примедбе неће уважавати.
Упис страних држављана
Страни држављанин може да се упише на студијски програм под истим условима као и
домаћи држављанин, с тим што уз пријаву на конкурс мора да достави нострификовану диплому
о претходном образовању и оствареним бројем ЕСПБ бодова, пружи доказ о познавању српског
језика у складу са Статутом Универзитета, осим учесници конкурса држављани из република
бивше СФРЈ, као и доказ о здравственом осигурању. Страни држављанин плаћа школарину у
току целог школовања, осим ако међународним споразумом или билатералним
споразумом универзитета није другачије одређено. 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.

ГРАЂЕВИНСКО-АРХИТЕКТОНСКИ ФАКУЛТЕТ У НИШУ
Ул. Александра Медведева 14,
тел. 018/588-212, 588-215, 588-277, 588-230, 588-202, фаx:588-202
E-mail: gaf@ni.ac.rs
http://www.gaf.ni.ac.rs

Грађевинско-архитектонски факултет у Нишу ће у школској 2018/2019. години на
студијским програмима мастер академских студија уписати следећи број студената:
СТУДИЈСКИ ПРОГРАМ
Грађевинарство
УКУПНО

Број студената који се
финансира из буџета

Број самофинанс.
студената

УКУПНО

64
64

32
32

96
96

Висина школарине за самофинансирајуће студенте износи 70.000 динара.
Висина школарине за студенте стране држављане износи 1.500€ у динарској
противвредности на дан уплате.
Ближа обавештења о условима уписа можете наћи на огласној табли и сајту
Факултета.
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ЕКОНОМСКИ ФАКУЛТЕТ У НИШУ

Ниш, Трг Краља Александра Ујединитеља бр. 11
Телефон: 018/528-667: факс: 018/4523-859, 018-4523-268
E-mail: master@eknfak.ni.ac.rs
http://www.eknfak.ni.ac.rs

Економски факултет у Нишу уписује на мастер академске студије 245 студената, од
којих 205 плаћа школарину, а 40 се финансира из буџета Републике Србије.
Студенти на мастер академским студијама уписују студијски програм ЕКОНОМИЈА,
односно један од следећих седам модула:
 Општа економија (35 студената)
 Рачуноводство, ревизија и финансијско управљање (35 студената)
 Финансије, банкарство и осигурање (35 студената)
 Менаџмент предузећа (35 студената)
 Маркетинг (35 студената)
 Међународни менаџмент (35 студената)
 Менаџмент у туризму (35 студената)
Школарина за школску 2018/2019. годину износи 100.000,00 динара, уз могућност
плаћања у више рата. Уплате извршити на жиро рачун факултета 840-1683666-17.
Школарина за стране држављане износи 2.500€.
На мастер академске студије могу се уписати:
 лица која су завршила основне академске студије на економском факултету и
остварила 240 ЕСПБ бодова као и лица која су завршила основне студије на
економском факултету по прописима који су важили до ступања на снагу Закона
о високом образовању,
 лица која су завршила основне академске студије на неекономским
факултетима и остварила 240 ЕСПБ бодова, под условом да положе пријемни
испит,
 лица која су завршила основне студије на неекономским факултетима, по
прописима који су важили до ступања на снагу Закона о високом образовању,
под условом да положе пријемни испит.
Страни држављанин може да се упише на Студијски програм под истим условима
као и домаћи држављанин, под условом да достави нострификовану диплому о
завршеним претходним студијама, пружи доказ о знању српског језика и ако је
здравствено осигуран.
Ближи критеријуми за рангирање кандидата и листа предмета који се полажу на
пријемном испиту дати су у Правилнику о упису студената на мастер академске студије
Економског факултета у Нишу (доступан у служби за мастер студије Факултета и на сајту
Факултета: http://www.eknfak.ni.ac.rs/src/Master-studije.php )
Потребна документација уз пријаву:
 Фотокопија дипломе/уверења о завршеном претходном образовању,
 Очитана лична карта (лична карта са чипом) или фотокопија личне карте
(лична карта без чипа), подноси се на увид,
 Пријавни лист који се купује у књижари Економског факултета,
 Доказ о уплати накнаде на име пријаве на конкурс и рангирања за упис у
износу од 2.000 динара,
 Кандидати који полажу пријемни испит плаћају накнаду од 7.000,00 динара на
име полагања пријемног испита (3.500 динара по предмету).
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Конкурсни рокови:
Пријављивање на Конкурс за упис на мастер академске студије обавиће се у
периоду од 01.10.2018. године до 19.10.2018. године.
Пријемни испит одржаће се 19.10.2018. године у 17.00 часова.
Сачињавање и објављивање јединствене ранг листе, решавање приговора
учесника конкурса, објављивање коначне ранг листе, као и упис кандидата који су
стекли право да се упишу на мастер академске студије обавиће се у периоду од
22.10.2018. до 26.10.2018. године. Право на упис стиче кандидат који је на ранг листи
рангиран у оквиру броја утврђеног за упис.
Ближа обавештења о термину уписа и потребној документацији биће дата
приликом објављивања ранг листе за упис на интернет презентацији Факултета и
огласним таблама Факултета.
Све евентуалне исправке конкурса биће објављене на огласној табли Факултета и
на интернет презентацији Факултета и Универзитета у Нишу.
За непопуњена места у првом уписном року, Факултет ће на интернет презентацији
и огласним таблама објавити други уписни рок.
ЕЛЕКТРОНСКИ ФАКУЛТЕТ У НИШУ
18000 Ниш, Александра Медведева 14
Тел. 018/529-105, 529-623,
E-mail: efinfo@elfak.ni.ac.rs
http://www.elfak.ni.ac.rs

Електронски факултет у Нишу уписује на мастер академске студије (једногодишње
студије) школске 2018/2019. године 270 студената који се финансирају из буџета
Републике Србије (према Одлуци Владе Републике Србије о броју студената за упис у
прву годину мастер академских студија школске 2018/2019. године (Службени гласник
РС број 37/18) и 82 самофинансирајућа студента сагласно актима Универзитета у Нишу и
Факултета, на следећим акредитованим студијским програмима:
Студијски програм
Електроенергетика
Електроника и микросистеми
Рачунарство и информатика
Телекомуникације
Управљање системима
УКУПНО

број студената из
буџета РС

Број самофинансирајућих
студената

50
45
90
35
50
270

14
19
6
29
14
82

Укупно
64
64
96
64
64
352

На мастер академске студије може се уписати лице које има:
завршене одговарајуће акредитоване основнe академскe студијe у земљи и
иностранству остваривши најмање 240 ЕСПБ бодова;
 завршене одговарајуће основне студије за стицање VII-1 степен стручне спреме
према прописима који су важили пре ступања на снагу Закона о високом
образовању на Електронском или сродним факултетима.
Кандидати чије претходно завршене студије нису у потпуности одговарајуће
студијском програму мастер академских студија за који конкуришу, могу се уписати
уколико испуњавају услове и на начин предвиђен Правилником о мастер академским
студијама Електронског факултета у Нишу.
Редослед кандидата се утврђује на основу критеријума дефинисаних Правилником
о мастер академским студијама Електронског факултета у Нишу.
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Лица заинтересована за упис подносе пријаве Факултету са одговарајућом
документацијом:
- Фотокопија дипломе или уверења о дипломирању,
- уверење о положеним испитима и
- очитана лична карта (лична карта са чипом) или фотокопија личне карте (лична
карта без чипа).
Школарина на свим студијским програмима за самофинансирајуће студенте
држављане Републике Србије износи 89.000,00 динара, а за студенте стране држављане
2.000€.
Додатне информације могу се добити у Служби за студентска питања, телефон:
018/529-623 и на интернет страници Факултета www.elfak.ni.ac.rs или на E-mail:
efinfo@elfak.ni.ac.rs.
МАШИНСКИ ФАКУЛТЕТ У НИШУ
18000 Ниш, Александра Медведева 14
Телефон: 018/588-228 и 500-673
http://www.masfak.ni.ac.rs

I
Машински факултет у Нишу уписаће у прву годину мастер академских студија,
студијски програм Енергетика и процесна техника, школске 2018/2019. године:
- 18 студената чије се образовање финансира из буџета Републике Србије,
- 6 самофинансирајућих студената.
Студијски програм мастер академских студија Енергетика и процесна техника
вреди 60 ЕСПБ бодова, састављен је из oбaвeзних и избoрних прeдмeтa чијим сe
сaвлaдaвaњeм oбeзбeђују нeoпхoднa академска знaњa и вeштинe зa стицaњe академског
назива Мастер инжењер машинства – Енергетика и процесна техника. У међународним
односима ова титула одговара титули Master in Mechanical Engineering (M.M.Eng.). У
Додатку дипломе, уз титулу, обавезно се додаје и назив студијског програма.
Завршетком мастер академских студија студенти могу уписати докторске академске
студије.
На студијски програм Енергетика и процесна техника мастер академских студија
могу се уписати:
 кандидати са већ завршеним мастер академским студијама од 300 ЕСПБ на
неком од сродних факултета из образовно-научног поља техничко-технолошких
или природно-математичких наука,
 кандидати са завршеним основним академским студијама са најмање 240 ЕСПБ
на неком од сродних факултета из образовно-научног поља техничкотехнолошких или природно-математичких наука,
 кандидати са завршеним сродним факултетом у четворогодишњем или
петогодишњем трајању из образовно-научног поља техничко-технолошких или
природно-математичких наука завршеним по правилима која су важила пре
ступања на снагу Закона о високом образовању („Службени гласник РС“, број
76/2005...87/2016).
Кандидати који конкуришу за упис у прву годину студијског програма Енергетика и
процесна техника мастер академских студија не полажу пријемни испит, већ се редослед
утврђује на основу просечне оцене и дужине студирања на основним академским
студијама.
Предност приликом уписа имају кандидати са већом просечном оценом на
завршеном претходном нивоу студија, а у случају да два кандидата имају исту просечну
оцену предност ће имати кандидат који је у краћем року завршио претходни ниво
студија.
Висина школарине за самофинансирајуће студенте износи 45.000,00 динара.
Висина школарине за студенте страног држављанства износи 2.000,00€ .
Кандидати који се пријављују на конкурс плаћају накнаду од 2.000,00 динара.
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II
Машински факултет у Нишу уписаће у прву годину мастер академских студија,
студијски програм Производно-информационе технологије, школске 2018/2019.
године:
-

18 студената чије се образовање финансира из буџета Републике Србије,
6 самофинансирајућих студената.

Студијски програм мастер академских студија Производно-информационе
технологије вреди 60 ЕСПБ бодова, састављен је из oбaвeзних и избoрних прeдмeтa
чијим сe сaвлaдaвaњeм oбeзбeђују нeoпхoднa академска знaњa и вeштинe зa стицaњe
академског
назива
Мастер
инжењер
машинства
–
Производно-информационе
технологије. У међународним односима ова титула одговара титули Master in Mechanical
Engineering (M.M.Eng.). У Додатку дипломи, уз титулу, обавезно се додаје и назив
студијског програма.
Завршетком мастер академских студија студенти могу уписати докторске академске
студије.
На студијски програм Производно-информационе технологије мастер академских
студија могу се уписати:




кандидати са већ завршеним мастер академским студијама од 300 ЕСПБ на
неком од сродних факултета из образовно-научног поља техничко-технолошких
или природно-математичких наука,
кандидати са завршеним основним академским студијама са најмање 240 ЕСПБ
на неком од сродних факултета из образовно-научног поља техничкотехнолошких или природно-математичких наука,
кандидати са завршеним сродним факултетом у четворогодишњем или
петогодишњем трајању из образовно-научног поља техничко-технолошких или
природно-математичких наука, завршеним по правилима која су важила пре
ступања на снагу Закона о високом образовању („Службени гласник РС“, број
76/2005...87/2016).

Кандидати који конкуришу за упис у прву годину студијског програма Производноинформационе технологије мастер академских студија не полажу пријемни испит, већ се
редослед утврђује на основу просечне оцене и дужине студирања на основним
академским студијама. Предност приликом уписа имају кандидати са већом просечном
оценом на завршеном претходном нивоу студија, а у случају да два кандидата имају исту
просечну оцену предност ће имати кандидат који је у краћем року завршио претходни
ниво студија.
Висина школарине за самофинансирајуће студенте износи 45.000,00 динара.
Висина школарине за студенте страног држављанства износи 2.000,00€ .
Кандидати који се пријављују на конкурс плаћају накнаду од 2.000,00 динара.
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III
Машински факултет у Нишу уписаће у прву годину мастер академских студија,
студијски програм Машинске конструкције, развој и инжењеринг, школске
2018/2019. године:
-

18 студената чије се образовање финансира из буџета Републике Србије,
6 самофинансирајућих студената.

Студијски програм мастер академских студија Машинске конструкције, развој и
инжењеринг вреди 60 ЕСПБ бодова, састављен је из oбaвeзних и избoрних прeдмeтa
чијим сe сaвлaдaвaњeм oбeзбeђују нeoпхoднa академска знaњa и вeштинe зa стицaњe
академског назива Мастер инжењер машинства – Машинске конструкције, развој и
инжењеринг. У међународним односима ова титула одговара титули Master in Mechanical
Engineering (M.M.Eng.). У Додатку дипломе, уз титулу, обавезно се додаје и назив
студијског програма.
Завршетком мастер академских студија студенти могу уписати докторске академске
студије.
На студијски програм Машинске конструкције, развој и инжењеринг мастер
академских студија могу се уписати:
 кандидати са већ завршеним мастер академским студијама од 300 ЕСПБ на
неком од сродних факултета из образовно-научног поља техничко-технолошких
или природно-математичких наука,
 кандидати са завршеним основним академским студијама са најмање 240 ЕСПБ
на неком од сродних факултета из образовно-научног поља техничкотехнолошких или природно-математичких наука,
 кандидати са завршеним сродним факултетом у четворогодишњем или
петогодишњем трајању из образовно-научног поља техничко-технолошких или
природно-математичких наука, завршеним по правилима која су важила пре
ступања на снагу Закона о високом образовању („Службени гласник РС“, број
76/2005...87/2016).
Кандидати који конкуришу за упис у прву годину студијског програма Машинске
конструкције, развој и инжењеринг мастер академских студија не полажу пријемни
испит, већ се редослед утврђује на основу просечне оцене и дужине студирања на
основним академским студијама.
Предност приликом уписа имају кандидати са већом просечном оценом на
завршеном претходном нивоу студија, а у случају да два кандидата имају исту просечну
оцену предност ће имати кандидат који је у краћем року завршио претходни ниво
студија.
Висина школарине за самофинансирајуће студенте износи 45.000,00 динара.
Висина школарине за студенте страног држављанства износи 2.000,00€ .
Кандидати који се пријављују на конкурс плаћају накнаду од 2.000,00 динара.
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IV
Машински факултет у Нишу уписаће у прву годину мастер академских студија,
студијски програм Мехатроника и управљање, школске 2018/2019. године:
-

18 студената чије се образовање финансира из буџета Републике Србије,
6 самофинансирајућих студената.

Студијски програм мастер академских студија Мехатроника и управљање вреди 60
ЕСПБ бодова, састављен је из oбaвeзних и избoрних прeдмeтa чијим сe сaвлaдaвaњeм
oбeзбeђују нeoпхoднa академска знaњa и вeштинe зa стицaњe академског назива Мастер
инжењер машинства – Мехатроника и управљање. У међународним односима ова титула
одговара титули Master in Mechanical Engineering (M.M.Eng.). У Додатку дипломе, уз
титулу, обавезно се додаје и назив студијског програма.
Завршетком мастер академских студија студенти могу уписати докторске академске
студије.
На студијски програм Мехатроника и управљање мастер академских студија могу
се уписати:
 кандидати са већ завршеним мастер академским студијама од 300 ЕСПБ на
неком од сродних факултета из образовно-научног поља техничко-технолошких
или природно-математичких наука,
 кандидати са завршеним основним академским студијама са најмање 240 ЕСПБ
на неком од сродних факултета из образовно-научног поља техничкотехнолошких или природно-математичких наука,
 кандидати са завршеним сродним факултетом у четворогодишњем или
петогодишњем трајању из образовно-научног поља техничко-технолошких или
природно-математичких наука, завршеним по правилима која су важила пре
ступања на снагу Закона о високом образовању („Службени гласник РС“, број
76/2005...87/2016).
Кандидати који конкуришу за упис у прву годину студијског програма Мехатроника
и управљање мастер академских студија не полажу пријемни испит, већ се редослед
утврђује на основу просечне оцене и дужине студирања на основним академским
студијама. Предност приликом уписа имају кандидати са већом просечном оценом на
завршеном претходном нивоу студија, а у случају да два кандидата имају исту просечну
оцену предност ће имати кандидат који је у краћем року завршио претходни ниво
студија.
Висина школарине за самофинансирајуће студенте износи 45.000,00 динара.
Висина школарине за студенте страног држављанства износи 2.000,00€ .
Кандидати који се пријављују на конкурс плаћају накнаду од 2.000,00 динара.
V
Машински факултет у Нишу уписаће у прву годину мастер академских студија,
студијски програм Саобраћајно машинство, транспорт и логистика, школске
2018/2019. године:
-

18 студената чије се образовање финансира из буџета Републике Србије,
6 самофинансирајућих студената.

Студијски програм мастер академских студија Саобраћајно машинство, транспорт и
логистика вреди 60 ЕСПБ бодова, састављен је из oбaвeзних и избoрних прeдмeтa чијим
сe сaвлaдaвaњeм oбeзбeђују нeoпхoднa академска знaњa и вeштинe зa стицaњe
академског назива Мастер инжењер машинства – Саобраћајно машинство, транспорт и
логистика.
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У међународним односима ова титула одговара титули Master in Mechanical
Engineering (M.M.Eng.). У Додатку дипломе, уз титулу, обавезно се додаје и назив
студијског програма.
Завршетком мастер академских студија студенти могу уписати докторске академске
студије.
На студијски програм Саобраћајно машинство, транспорт и логистика мастер
академских студија могу се уписати:
 кандидати са већ завршеним мастер академским студијама од 300 ЕСПБ на
неком од сродних факултета из образовно-научног поља техничко-технолошких
или природно-математичких наука,
 кандидати са завршеним основним академским студијама са најмање 240 ЕСПБ
на неком од сродних факултета из образовно-научног поља техничкотехнолошких или природно-математичких наука,
 кандидати са завршеним сродним факултетом у четворогодишњем или
петогодишњем трајању из образовно-научног поља техничко-технолошких или
природно-математичких наука, завршеним по правилима која су важила пре
ступања на снагу Закона о високом образовању („Службени гласник РС“, број
76/2005...87/2016).
Кандидати који конкуришу за упис у прву годину студијског програма Саобраћајно
машинство, транспорт и логистика мастер академских студија не полажу пријемни испит,
већ се редослед утврђује на основу просечне оцене и дужине студирања на основним
академским студијама.
Предност приликом уписа имају кандидати са већом просечном оценом на
завршеном претходном нивоу студија, а у случају да два кандидата имају исту просечну
оцену предност ће имати кандидат који је у краћем року завршио претходни ниво
студија.
Висина школарине за самофинансирајуће студенте износи 45.000,00 динара.
Висина школарине за студенте страног држављанства износи 2.000,00€ .
Кандидати који се пријављују на конкурс плаћају накнаду од 2.000,00 динара.
VI
Машински факултет у Нишу уписаће у прву годину мастер академских студија,
студијски програм Инжењерски менаџмент, школске 2018/2019. године:
-

60 студената чије се образовање финансира из буџета Републике Србије,
68 самофинансирајућих студената.

Студијски програм мастер академских студија Инжењерски менаџмент, који се
реализује у оквиру пет модула:
-

Енергетски менаџмент,
Индустријски менаџмент,
Менаџмент у транспорту и логистици,
Међународни пројектни менаџмент и предузетништво,
Менаџмент иновацијама и развојем производа

Максимални број студената који се могу уписати на једном модулу је 26.
Студијски програм мастер академских студија Инжењерски менаџмент вреди 60
ЕСПБ бодова, састављен је из oбaвeзних и избoрних прeдмeтa чијим сe сaвлaдaвaњeм
oбeзбeђују нeoпхoднa академска знaњa и вeштинe зa стицaњe академског назива Мастер
инжењер менаџмента.
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У међународним односима ова титула одговара титули Master in Engineering
Management (M.Eng.Mgmt.). У Додатку дипломе, уз титулу, обавезно се додаје и назив
модула.
Завршетком мастер академских студија студенти могу уписати докторске академске
студије.
Право уписа у прву годину мастер академских студија студијског програма
Инжењерски менаџмент имају лица са завршеним основним академским студијама са
најмање 240 ЕСПБ на неком од факултета из образовно-научног поља техничкотехнолошких, друштвено-хуманистичких или природно-математичких наука, односно
лица са завршеним факултетом из образовно-научног поља техничко-технолошких,
друштвено-хуманистичких или природно-математичких наука у четворогодишњем или
петогодишњем трајању по правилима која су важила пре ступања на снагу Закона о
високом образовању („Службени гласник РС“, број 76/2005...87/2016).
Мерила за утврђивање редоследа за упис кандидата на студијски програм мастер
академских студија Инжењерски менаџмент су:
- успех на претходном нивоу студија (максимално 30 поена),
- дужина трајања студија (максимално 10 поена),
- успех на класификационом испиту из области Математика у инжењерском
менаџменту (максимално 12 поена),
- успех на класификационом испиту из области Пословна статистика (максимално
12 поена),
- успех на класификационом испиту из области Увод у менаџмент (максимално 18
поена),
- успех на класификационом испиту из области Стратегијски менаџмент
(максимално 18 поена).
Кандидати који конкуришу за упис у прву годину мастер академских студија
полажу класификациони испит два дана, и то:
- првог дана из области Инжењерске математике и Пословне статистике у трајању
од два сата,
- другог дана из области Увод у менаџмент и Стратегијског менаџмент у трајању
од два сата.
Висина школарине за самофинансирајуће студенте износи 60.000,00 динара.
Висина школарине за студенте страног држављанства износи 2.000,00€ .
Кандидати који се пријављују на конкурс плаћају накнаду од 5.000,00 динара.
VII
Општи услови конкурса и термини
Приликом пријаве на конкурс кандидати подносе следећа документа:
 пријавни лист (добија се на Факултету),
 оверену фотокопију дипломе или уверења о завршеном претходном образовању,
 додатак дипломе или уверење о положеним испитима,
 формулар очитане електронске личне картe,
 доказ о извршеној уплати накнаде за пријаву на конкурс (на текући рачун
Факултета број 840-1745666-63).
Све потребне информације могу се добити у Одсеку за наставна и студентска
питања Факултета (телефони: 018/500-673, 018/500-773 и 018/500-620).
Пријава на Конкурс је од 01.10.2018. до 19.10.2018. године на шалтеру Одсека за
наставна и студентска питања, у периоду од 11-13 часова.
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Пријемни испит (за кандидате који конкуришу за упис на студијски програм
Инжењерски менаџмент) ће се обавити по следећој динамици:
- прве две области (Инжењерска математика и Пословна статистика) у суботу,
20.10.2018. са почетком од 10 часова;
- друге две области (Увод у менаџмент и Стратегијски менаџмент) у петак,
19.10.2018. са почетком од 15 часова.
Прелиминарна ранг листа ће бити објављена 20.10.2018. године.
Учесник Конкурса може поднети приговор у вези са радњама и поступцима у току
спровођења овог Конкурса за које сматра да нису у складу са Законом, Статутом
Универзитета и Факултета или овим Конкурсом, у року од 24 сати од објављивања
јединствене ранг листе на Факултету.
Приговор се подноси Комисији за упис студената Факултета, на чији предлог декан
доноси решење по приговору у року од 24 сата од пријема приговора.
Коначна ранг листа ће бити објављена 24.10.2018. године.
Упис ће се обавити 25.10.2018. и 26.10.2018. године на шалтеру Одсека за
наставна и студентска питања у периоду од 11-13 часова.
Уколико на неком од студијских програма мастер академских студија на
Машинском факултету у Нишу у школској 2018/19. године не буду попуњен број
студената чије се образовање финансира из буџета Републике Србије, могућа је
прерасподела броја студената чије се образовање финансира из буџета Републике
Србије на остале студијске програме мастер академских студија Машинског факултета у
Нишу, и то до укупног броја од 150 студената на основу Одлуке Владе Републике Србије
број 612-4161/2018 од 10. маја 2018. године.
ПЕДАГОШКИ ФАКУЛТЕТ У ВРАЊУ
Врање, Партизанска 14;
тел.017/422-962, 21-633
www.ucfaк.ni.ac.rs

Универзитет у Нишу, Педагошки факултет у Врању на мастер академске студије за
школску 2018/2019. годину уписује 128 студената, и то:
Студијски програм – мастер учитељ (60 ЕСПБ)
 35 студената на терет буџета
 65 самофинансирајућа студента
Студијски програм – мастер васпитач (60 ЕСПБ)
 5 студената на терет буџета
 23 самофинансирајућа студента
Мастер академске студије може уписати лице које је завршило одговарајуће
основне академске студије, тј. студије из области друштвено-хуманистичких наука
наставничког смера на којима је остварило најмање 240 ЕСПБ бодова, као и лице које је
стекло високо образовање по прописима који су важили до ступања на снагу Закона о
високом образовању.
као и домаћи
Страни држављани имају право уписа на Студијски програм
држављани,
под условима прописани заједничким
конкурсом за
упис страних
држављана на државне факултете.
Редослед кандидата за упис на мастер академске студије утврђује се на основу
опште просечне оцене остварене на основним студијама и дужине студирања на
основним студијама.
Школарина за самофинансирајуће студенте износи 80.000,00 динара (могућност
плаћања у више рата), а за стране држављане 1500€.
Упис на мастер академске студије спроводи се у складу са Заједничким конкурсом
Универзитета у Нишу и Правилником о упису Педагошког факултета у Врању, који је
објављен на интернет страници Факултета.
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ПРАВНИ ФАКУЛТЕТ У НИШУ
Ниш, Трг Краља Александра 11

тел. 018/ 500-215, 500-221, 500-203, телефакс 4523-747;
E-mail: pravni@prafak.ni.ac.rs
http://www.prafak.ni.ac.rs

I
Правни факултет Универзитета у Нишу,у школској 2018/2019. години, у прву
годину мастер академских студија уписује:
А) на Студијски програм мастер академских студија права, ради стицања стручног
називa мастер правник, укупно 100 студенaта, и то:
- 25 студената који се финансирају из буџета, и
- 75 студената који плаћају школарину.
Приликом конкурисања за овај студијски програм, кандидати се опредељује
заједну од следећих ужих научних области:
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.

Правнотеоријскa научна област;
Јавноправна научна област;
Кривичноправна научна област;
Грађанскоправна научна област;
Трговинскоправна научна област;
Међународноправна научна област;
Правноисторијска научна област;
Правноекономска научна област.

Студијски програм мастер академских студија права доступан је на интернет
страници
Факултета:
http://www.prafak.ni.ac.rs/files/studije/Studijski-program-masterstudija-prava-iz-2013-opsti.pdf
Б) на Студијски програм мастер академских студија права - унутрашњи послови,
ради стицања стручног називa мастер правник унутрашњих послова, укупно 50
студенaта, и то:
-10 студената који се финансирају из буџета, и
-40 студената који плаћају школарину.
Студијски програм мастер академских студија права – унутрашњи пословидоступан
је на интернет страници Факултета:http://www.prafak.ni.ac.rs/files/studije/Studijskiprogram-master-studija-prava-iz-2013.-SUP.pdf
II
Мастер академске студије на Правном факултету Универзитета у Нишу може
уписати лице које је завршило:
 одговарајуће акредитоване основне академске студије права или четворогодишње
студије права на акредитованој високошколској установи (и остварило 240 ЕСПБ)
 акредитоване основне студије права или четворогодишње студије права (VII1
степен стручне спреме) према прописима који су важили пре ступања на снагу
Закона о високом образовању;
 акредитоване основне академске студије права или четворогодишње студије права
на другим универзитетима у иностранству уз претходну нострификацију дипломе,
 акредитоване основне студије (240 ЕСПБ) или четворогодишње студије (VII1
степен стручне спреме) у сродној области у оквиру поља друштвенохуманистичких наука.
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Одговарајућим за упис на мастер академске студије права сматрају се
акредитовани студијски програми основних (академских) студија права, као и раније
четворогодишње студије права (VII1 степен стручне спреме) које се у довољној мери по
садржини и обиму подударају са студијским програмом основних (академских) студија
права, односно ранијим четворогодишњим студијама права на Факултету. Подудуарност и
комплементарност студијских програма утврђује Комисија за доктoрске и мастер студије,
на предлог одговарајуће катедре. Кандидати који су завршили акредитоване студијске
програме који се не сматрају одговарајућим, пре уписа на мастер академске студије на
Факултету морају положити претходни допунски испит.
Кандидати који су завршили акредитоване основне студије у сродној области у
оквиру поља друштвено-хуманистичких науке могу се уписати на мастер академске
студије без додатних услова и то на следећи начин:
Завршен факултет /смер (модул,
Студијски програм и ужа научна област (смер,
група)
група) која се уписиује на Правном факултети
Криминалистичка полицијска
МАС-унутрашњи послови
академија/сви смерови
МАС-општи смер/кривичноправна научна област
Факултет безбедности/сви смерови МАС-унутрашњи послови
МАС-општи смер/кривичноправна научна област
МАС-општи смер/ужа јавноправна научна област
Факултет политичких
МАС-општи смер/међународноправна научна
наука/међународни смер
област
(одељење за међународне односе) МАС-општи смер/ужа јавноправна научна област
МАС-општи смер/ужа правнотеоријска научна
област
Факултет политичких
МАС-општи смер/ужа јавноправна научна област
наука/политиколошко одељење
МАС-општи смер/ужа правнотеоријска научна
област
Факултет политичких
МАС-општи смер/ужа јавноправна научна област
наука/Одељење за социјалну
МАС-општи смер/кривичноправна научна област
политику и социјални рад
МАС-општи смер/ужа правнотеоријска научна
Филозофски факултет/основне
област
академске студије социјалне
политике и социјалног рада
Филозофски факултет-група за
МАС-општи смер/ужа правнотеоријска научна
социологију и група за
област
филозофију
МАС-општи смер/ужа правноисторијска научна
Филозофски факултет-група за
област
историју
Филозофски факултет-основне
МАС-општи смер/ужа јавноправна научна област
академске студије новинарства,
МАС-општи смер/ужа правнотеоријска научна
основне академске студије
област
комуницирања и односа са
јавношћу
Факултет за специјалну едукацији МАС-унутрашњи послови
и рехабилитацију
МАС-општи смер/кривичноправна научна област
(смер:превенција и третман
поремећаја понашања)
Економски факултет
МАС-општи смер/ужа правноекономска научна
област
МАС-општи смер/ужа трговинскоправна научна
област
МАС-општи смер/ужа правнотеоријска научна
област
Пољопривредни факултет (одсек:
МАС-општи смер/ужа правноекономска научна
Агроекономски)
област
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Православнo богослoвски
факултет
Војна академија

МАС-општи смер/ужа правноисторијска научна
област, ужа јавноправна научна област, ужа
правнотеоријска научна област
МАС-општи смер/ужа јавноправна научна област
МАС-општи смер/ужа правнотеоријска научна
област

Наведени кандидати имају обавезу полагања претходног допунског испита уколико
се определе за модуле на којима није утврђена директна проходност.
Детаљни услови уписа уређени су општим актима Правног факултета Универзитета
у Нишу, и то Правилником о мастер академским студијама права и Одлуком о
прецизирању услова за упис на мастер академске студије права (бр.01-1739/170 од
15.09.2017.):
http://www.prafak.ni.ac.rs/files/master/preciziranje-uslova-master-15sep2017.pdf
III
На мастер академске студије може се уписати и страни држављанин, уз прилагање
уверења о држављанству, под истим условима као и домаћи држављанин, уз обавезу
плаћања школарине, осим ако међународним споразумом или билатералним споразумом
Универзитета није другачије одређено. Упис лица које је завршило претходно
образовање или део образовања у иностранству спровешће се након спроведеног
поступка признавања стране високошколске исправе, у складу са одредбама закона и
општих аката Универзитета у Нишу и Правног факултета.
IV
Кандидат приликом пријаве на конкурс подноси документа у оригиналу или
фотокопије уз увид оригиналних докумената, и то:
a) Пријаву на конкурс (образац преузети са сајта Факултета);
б) Фотокопију дипломе или уверења о завршеном претходном образовању и
додатак дипломи, односно уверење о положеним испитима;
в) Очитана лична карта (лична карта са чипом) или фотокопија личне карте (лична
карта без чипа);
г) Доказ о уплати накнаде од 3.000,00 динара за административне трошкове уписа
(уплата на жирорачун Факултета: 840-1734666-83).
V
Редослед кандидата за упис на мастер академске студије утврђује се на основу
опште просечне оцене остварене на основним студијама и дужине студирања на тим
студијама. Кандидат по основу висине опште просечне оцене и дужине студирања укупно
може остварити највише 100 поена. Поени по основу висине опште просечне оцене
израчунавају се тако што се општа просечна оцена помножи коефицијентом 9. Поени по
основу дужине студирања израчунавају се тако што се број месеци који Закон о високом
образовању предвиђа за редовну реализацију тог студијског програма (без
апсолвентског стажа) подели бројем започетих месеци студирања и добијени количник
помножи бројем 10.
Код кандидата који су полагали претходни допунски испит и имају једнак број
поена на ранг листи, предност имају кандидати који су остварли већи број поена на
претходном допунском испиту.
VI
Пријављивање на конкурс и упис на мастер академске студије права врши се у
року утврђеном Заједничким конкурсом Универзитета у Нишу за упис студената у прву
годину мастер академских студија за школску 2018/2019. годину.
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Након окончања рока за пријављивање, Факултет утврђује прелиминарну ранг
листу кандидата који испуњавају услове за упис, са означењем укупног броја бодова.
Учесник конкурса може поднети приговор на своје место на ранг листи у року од 36 сати
од објављивањапрелиминарне ранг листе. Приговор се подноси Комисији за докторске и
мастер студије, на чији предлог декан доносирешење по приговору у року од 24 сата од
пријема приговора.
VII
Школарина за самофинансирајуће студенте који имају држављанство Републике
Србије износи 105.000,00 динара, уз могућност плаћања у више рата; за стране
држављане школарина износи 1200,00 евра у динарској противвредности, по средњем
курсу Народне банке Србије.
ПРИРОДНО-МАТЕМАТИЧКИ ФАКУЛТЕТ У НИШУ
Ниш, Вишеградска бр. 33,
телефони 018/533-015
Е-маил:pmfinfo@pmf.ni.ac.rs
www.pmf.ni.ac.rs

Природно-математички факултет у Нишу уписује у прву годину мастер академских
студија школске 2018/2019. године 160 студената чије ће се образовање финансирати из
буџета, и 123 самофинансирајућих студената за студијске програме и у броју како следи:
Студијски програм

Буџет

Самофинансирање

Математика

32

22

Рачунарске науке

17

37

Физика

15

12

Хемија

12

8

Примењена хемија

12

8

Биологија

18

9

Екологија и заштита
природе

18

9

Географија

18

9

Туризам

18

9

УКУПНО

160

123

За упис у прву годину мастер академских студија може се пријавити лице које је
завршило одговарајуће основне академске студије са остварених најмање 180 ЕСПБ
бодова.
Рангирање пријављених кандидата
Природно-математичког факултета.

се

врши

према

одговарајућим

Висина школарине за самофинансирајуће студенте (60 ЕСПБ)
динара.

актима

износи 75.000

Студенти који се сами финансирају могу платити школарину у једнократном износу
приликом уписа, или у ратама у складу са Уговором који ће потписати са Факултетом.
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ТЕХНОЛОШКИ ФАКУЛТЕТ У ЛЕСКОВЦУ
Лесковац, Булевар ослобођења 124,

Централа 016/247-203, 242-560, 246-001
Е-маил: tehfak@ni.ac.rs http://tehfin.tehfak.ni.ac.rs

Технолошки факултет у Лесковцу уписује у прву годину мастер академских студија
у школској 2017/2018. годину укупно 48 студената:


А. 32 студента која се финансирају из буџета РС на следећим студијским
програмима:
 Хемијске технологије
16 студената
 Прехрамбена технологија и биотехнологија 8 студената
 Текстилне технологије
8 студената

 Б. 16 самофинансирајућих студената на студијском програму: Управљање
материјалним и енергетским токовима (Material and energy flows management)
Студијски програм је акредитован за студије на српском и енглеском језику.
Настава се одвија и на енглеском језику.
Пријављивање на конкурс за упис од 01.10. до 19.10.2018. године од 9-13 сати
Oбјављивање прелиминарне ранг листе 22.10.2018. године у 11 сати
Објављивање коначне ранг листе 24.10.2018. године у 9 сати
Упис кандидата који су стекли право да се упишу на мастер академске студије је
од 24.10.2018. године до 26.10.2018. године од 10 - 13 сати.
ОПШТЕ ОДРЕДБЕ
У прву годину мастер академских студија може се уписати лице које је завршило
основне академске студије и остварило најмање 240 ЕСПБ бодова на Технолошком
факултету у Лесковцу, и то:
- на студијски програм Хемијске технологије могу се уписати студенти који су на
основним академским студијама завршили студијски програм Хемијске технологије,
- на студијски програм Прехрамбенa технологијa и биотехнологија могу се уписати
студенти који су на основним академским студијама завршили студијски програм
Прехрамбенa технологијa и биотехнологија, и
- на студијски програм Текстилнe технологије могу се уписати студенти који су на
основним академским студијама завршили студијски програм Текстилне технологије,
- на студијски програм Управљање материјалним и енергетским токовима (Material
and energy flows management) могу се уписати студенти који су на основним академским
студијама завршили студијски програм Хемијске технологије или Прехрамбенa
технологијa и биотехнологија или Текстилне технологије и познају енглески језик.
За упис судената, на свим студијским програмима, до потребног броја за које је
Факултет акредитован, најпре се рангирају студенти који су завршили наведене
студијске програме. Уколико је број пријављених кандидата мањи од броја за које је
Факултет акредитован, за преостала места могу конкурисати кандидати који су завршили
одговарајуће, односно сродне студијске програме и остварили најмање 240 ЕСПБ бодова.
Наставно-научно веће Факултета, на предлог Комисије за наставу, утврђује који су
студијски програми одговарајући, односно сродни за наставак студија на одређеном
студијском програму.
Редослед кандидата за упис на прву годину мастер академских студија утврђује се
на основу опште просечне оцене остварене на основним студијама и дужине студирања
на основним студијама.

18

Број остварених бодова израчунава се на следећи начин:
дужина трајања претходних студија изражена у месецима
Број бодова = --------------------------------------------------------------------- x просечна
оцена
Дужина студирања кандидата изражена у месецима, дужина трајања студија,
односно студирања, као и просечна оцена, рачунају се заокруживањем на две децимале.
У прву годину мастер академских студија може се уписати и лице које је завршило
одговарајуће, односно сродне студијске програме основних академских студија и
остварило најмање 180 ЕСПБ бодова, уз накнадно савладавање садржаја, односно
предмета одговарајућих студијских програма првог степена академских студија у обиму
од најмање 60 ЕСПБ бодова.
Веће Факултета, на предлог Комисије за наставу, утврђује који су студијски
програми одговарајући, односно сродни за наставак студија на одређеном студијском
програму, као и предмете, односно допунске програмске садржаје које морају савладати
студенти у случајевима када студијски програми нису одговарајући, односно немају 240
ЕСПБ бодова.
Лица која имају стечено високо образовање по прописима који су важили до дана
ступања на снагу Закона о високом образовању имају право на упис у прву годину
мастер академских студија, под условима и на начин прописан општим актима Факултета
и то:
 лица која имају стечено високо образовање у трајању од најмање осам
семестара имају право да упишу мастер академске студије у обиму од
најмање 60 ЕСПБ бодова;
Кандидат може поднети приговор на регуларност поступка утврђеног конкурсом,
или своје место на ранг листи у року од 36 сати од објављивања прелиминарне ранг
листе на Факултету.
Приговор се подноси Комисији за упис и рангирање кандидата, на чији предлог
декан доноси решење по приговору у року од 24 сата од пријема приговора.
Факултет објављује коначну ранг листу на интернет страници Факултета.
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.
Страни држављанин може да се упише на студијски програм под истим условима
као и домаћи држављанин, с тим што уз пријаву на конкурс мора да достави
нострификовану диплому о претходном образовању и оствареном броју ЕСПБ бодова,
пружи доказ о познавању српског језика у складу са Статутом Универзитета и доказ о
здравственом осигурању.
Висина школарине за самофинансирајуће студенте износи 54.000 динара, а за
стране држављане 1.600€.
За непопуњена места у првом уписном року, факултет ће на огласној табли и својој
интернет страници објавити други уписни рок.
ДОКУМЕНТАЦИЈА КОЈУ ПОДНОСЕ КАНДИДАТИ:
 Пријава на конкурс (купује се у Скриптарници)
 Доказ о уплати накнаде за пријављивање у износу од 5.000,00 динара
 Фотокопија дипломе
 Уверење о положеним испитима са бројем остварених еспб бодова
 Очитану личну карту (лична карта са чипом) или фотокопију личне карте
(лична карта без чипа)
 Потврда о познавању енглеског језика (за кандидате из тачке Б.)
Ближа обавештења о условима уписа налазе се и на огласним таблама и сајтовима
Технолошког факултета у Лесковцу и Универзитета у Нишу: http://www.tf.ni.ac.rs/ и
http://www.ni.ac.rs/
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ФАКУЛТЕТ ЗАШТИТЕ НА РАДУ У НИШУ
Ниш, ул. Чарнојевића 10 а

Тел: (018) 529-701, 529-850 и 529-805,
E-mail: studentskasluzba@znrfak.ni.ac.rs
Интернет адреса: http://www.znrfak.ni.ac.rs

Факултет заштите на раду у Нишу уписује у прву годину мастер академских студија
школске 2018/2019. године 65 студената који се финансирају из буџета и 120
самофинансирајућих студената на следеће акредитоване студијске програме:
Студијски програм
Инжењерство заштите на
раду
Инжењерство заштите од
пожара
Инжењерство
заштите
животне средине
Управљање
ванредним
ситуацијама
Управљање
комуналним
системом
Управљање
заштитом
животне средине
УКУПНО

Буџет

Самофинансирање

Укупно

13

19

32

13

19

32

13

19

32

13

19

32

13

19

32

-

25

25

65

120

185

Мастер академске студије трају једну школску годину, обима 60 ЕСПБ бодова.
Савладавањем студијског програма мастер академских студија студент стиче академски
назив:
 Мастер инжењер заштите на раду (Инжењерство заштите на раду);
 Мастер инжењер заштите животне средине (Инжењерство заштите животне
средине или Управљање комуналним системом);
 Мастер инжењер заштите од катастрофалних догађаја и пожара (Инжењерство
заштите од пожара или Управљање ванредним ситуацијама);
 Мастер менаџер (Управљање заштитом животне средине).
На мастер академске студије може се уписати лице које је завршило основне
академске студије у одговарајућој или сродној научној области, остваривши најмање 240
ЕСПБ бодова, као и лице које је стекло високо образовање у одговарајућој или сродној
научној области у трајању од четири године (осам семестара) по прописима који су
важили до дана ступања на снагу Закона о високом образовању (VII-1).
Услови за упис на студијски програм, одговарајућа или сродна научна област,
рангирање кандидата и утврђивање коначне ранг листе дефинисани су Правилником о
мастер академским студијама Факултета заштите на раду у Нишу (бр. 03-236/4 од
11.05.2016. год.) и Правилником о изменама и допунама Правилника о мастер
академским студијама Факултета заштите на раду у Нишу (бр. 03-371/4 од 05.09.2016.
год.).
Пречишћен текст Правилника о мастер академским студијама на Факултету заштите
на раду у Нишу се налази на линку:
 http://www.znrfak.ni.ac.rs/SERBIAN/009-1-08-ZAKONI_Fakultet.html.
Висина школарине за самофинансирајуће студенте држављане Републике Србије
износи 72.000,00 динара (1.200,00 динара по ЕСПБ боду).
За студенте стране држављане 900 еура (15 евра по ЕСПБ боду).
Школарина се може уплатити у целости приликом уписа или у више рата.
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Детаљне информације о условима конкурса биће објављене на огласној табли и
интернет страници Факултета http://www.znrfak.ni.ac.rs/SERBIAN/012-UPIS.html.
За све додатне информације кандидати се могу обратити студентској служби на телефон:
018/529–850 или 018/529-805 или путем електронске поште:
studentskasluzba@znrfak.ni.ac.rs
ФАКУЛТЕТ СПОРТА И ФИЗИЧКОГ ВАСПИТАЊА У НИШУ
Ниш, Чарнојевићева бр. 10-а

телефони 018/ 510-900 локал 214
E-mail: info@fsfv.ni.ac.rs
http: www.fsfv.ni.ac.rs

Факултет спорта и физичког васпитања Универзитета у Нишу уписује у прву
годину:
- Мастер академских студија
- физичко васпитање и спорт, за школску
2018/2019. годину:




25 студената чије се школовање финансира из буџета Р.С. (за
класично студирање);
125 самофинансирајућих студената (за класично студирање);
48 самофинансирајућих студената (за студирање на даљину)

за стицање академског назива Мастер професор физичког васпитања и спорта.
-

Мастер академских студија – физичко васпитање, физичка активност
здравље, за школску 2018/2019. годину:


и

25 самофинансирајућих студената (за класично студирање);

за стицање академског
кинезиологије.

назива

Мастер

професор

физичког

васпитања

и

Мастер академске студије може уписати лице које је завршило основне академске
студије на неком од факултета спорта и физичког васпитања и остварило најмање 240
ЕСПБ бодова.
Право уписа имају и лица која имају стечено образовање на неком од факултета
спорта и физичког васпитања према прописиима који су важили до ступања на снагу
Закона о високом образовању, у трајању од најмање 8 семестра, под условима и на
начин прописаних Правилником о упису студената Универзитета у Нишу и општим актом
Факултета.
На мастер академске студије могу се уписати и страни држављани под истим
условима као и домаћи, уз обавезно плаћање школарине, осим ако међународним или
билатералним споразумом није другачије одређено.
Школарина за студенте држављане Републике Србије износи 110.000,00 динара, а
за стране држављане износи 1.500€.
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ФАКУЛТЕТ УМЕТНОСТИ
Ниш, Кнегиње Љубице бр. 10
Тел/факс: 018/522-396
E-mail: info@ artf.ni.ac.rs

Мастер академске студије
Ред.
број

Назив студијског програма

1.
2.
3.

Сликарство
Графички дизајн
Музичка теорија и педагогија

4.

Студијски програм –
Извођачке уметности
(модули: Клавир, Виолина, Виола,
Виолончело, Контрабас, Кларинет,
Флаута, Хорна, Соло певање,
Гитара, Хармоника и Удараљке)
У К У П Н О:

Број студената
финансираних
из буџета

Број студената
Укупан број
који плаћају
студената
школарину

5
5
10

5
5
10

10
10
20

10

16

26

30

36

66

Висина школарине за упис самофинансирајућих студената на студијске програме
мастер академских студија износи 120.000,00 динара.
Висина школарине за упис страних држављана на студијске програме мастер
академских студија износи 2.500,00€, у динарској противвредности, по курсу Народне
банке Србије, на дан уплате.
Студент може уплатити школарину у једнократном износу, приликом уписа или у 4
(четири) једнаке рате.
На студијске програме мастер академских студија може се уписати лице које је
завршило одговарајуће основне академске студије, остварило најмање 240 ЕСПБ бодова
и које положи пријемни испит.
На студијске програме мастер академских студија може се уписати лице које је
стекло одговарајуће високо образовање по прописима који су важили до 10. септембра
2005. године, у трајању од најмање осам семестра и које положи пријемни испит.
Страни држављанин може се уписати на студијске програме мастер академских
студија под условима предвиђеним одредбама Заједничког конкурса Универзитета у
Нишу за упис студената у прву годину мастер академских студија.
На Студијски програм мастер академских студија – Музичка теорија може се
уписати и лице које је завршило основне академске студије – Извођачке уметности и које
положи допунске испите и пријемни испит.
Допунски испит се састоји из главног предмета за који се аплицира на пријемном
испиту и писане припреме за практичан час из једног од следећих наставних предмета:
 Методика наставе музичке културе,
 Методика наставе солфеђа.
Главни предмети за које се аплицира на пријемном испиту су:
 Хармонија са хармонском анализом,
 Контрапункт,
 Музички облици,
 Вокална литература,
 Методика наставе музичке културе,
 Методика наставе солфеђа.
Захтеви за полагање допунских испита из главних предмета одговарају наставним
садржајима ових предмета на Студијском програму основних академских студија Музичка теорија.
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На Студијски програм мастер академских студија – Графички дизајн може се
уписати и лице које је завршило основне академске студије из области ликовних и
области примењених уметности и које положи допунске испите и пријемни испит.
Допунски испити се састоје из три предмета графичког дизајна: Плаката, Графичких
комуникација и Просторне графике. Захтеви за полагање допунских испита одговарају
наставним садржајима ових предмета на Студијском програму основних академских
студија – Графички дизајн.
Кандидати за упис на студијске програме мастер академских студија, приликом
пријављивања на конкурс подносе:

















Пријавни лист (добија се у Служби за наставу и студентска питања)
Фотокопију дипломе или уверење о завршеном претходном образовању
Очитану личну карту (лична карта са чипом) или фотокопија личне карте (лична
карта без чипа)
Уверење о положеним испитима са ЕСПБ бодовима (ако их има)
Доказ о уплати накнаде за полагање пријемног испита у износу од 10.000,00
динара, на текући рачун Факултета: 840-2012666-89, са позивом на број: 742 121021
Доказ о уплати накнаде за полагање допунских испита (по испиту) у износу од
2.000,00 динара, на текући рачун Факултета: 840-2012666-89, са позивом на број:
742 121-021
Доказ да су здравствено осигурани за академску 2018/2019. годину (само за
стране држављане)
Уверење о познавању српског језика (само за стране држављане)
5 (пет) оригиналних дела из области и мапу са 10 (десет) цртежа у дигиталном
облику (Студијски програм – Сликарство)
5 (пет) оригиналних дела из области у дигиталном облику (Студијски програм –
Графички дизајн)
Приступни рад (Студијски програм – Музичка теорија)
Откуцан текст биографије (Студијски програм – Извођачке уметности)
Откуцан текст програма испита (Студијски програм – Извођачке уметности)
Списак значајнијих јавних наступа и добијених награда, са одговарајућом
документацијом која доказује наведено
Лекарско уверење издато од стране надлежне здравствене установе, не старије од
шест месеци (Студијски програм – Извођачке уметности, модули: Кларинет,
Флаута, Хорна и Соло певање)
Нотни материјал (за кандидате који нису ангажовали корепетитора)

Ближи критеријуми за упис студената на студијске програме мастер академских
студија, програм пријемног испита, начин полагања и спровођења пријемног испита
предвиђени су одредбама Правилика о упису студената на студијске програме Факултета
и Правилника о мастер академским студијама Факултета.
Упис кандидата који су остварили право уписа на студијске програме мастер
академских студија обавиће се према коначним ранг листама које ће бити објављене на
Интернет страници – www.artf.ni.ac.rs и огласној табли Факултета.
За све додатне информације кандидати се могу обратити Служби за наставу и
студентска питања на телефон: 018/522–396 или путем електронске поште:
snezanam@artf.ni.ac.rs

23

ФИЛОЗОФСКИ ФАКУЛТЕТ У НИШУ
Ул. Ћирила и Методија бр. 2
Телефони: 018/527-649, 514-312, 514-313, 514-244, локал 141 или
514-311 локал 105, Телефакс: 514-310
www.filfak.ni.ac.rs

Филозофски факултет Универзитета у Нишу уписује у прву годину мастер
академских студија (једногодишње студије) школске 2018/2019. године 314 студената:
100 буџетских студената и 214 самофинансирајућих.
из буџета

самофинан
сирање

укупно

Мастер академске студије филозофије

5

10

15

2.

Мастер академске студије историје

6

10

16

3.

Мастер академске студије психологије
18

40

58

10

30

40

5

20

25

Ред
бр.

Студијски програм

1.

Модул: Клиничка психологија
Модул: Социјална психологија
Модул: Развојно-педагошка психологија
Модул: Психологија рада

4.

5.

Мастер академске студије педагогије
Модул: Педагогија
Модул: Социјална педагогија
Мастер академске студије социологије
Модул: Социјална политика
Модул: Васпитно-образовни
Модул: Научноистраживачки
Модул: Културолошки

6.

Мастер академске студије социјалног рада

9

15

24

7.

Мастер академске студије комуникологије

9

15

24

8.

Мастер академске студије англистике

18

20

38

9.

Мастер академске студије филологије
9

28

37

4

6

10

Модул: Српска и компаративна књижевност
Модул: Српски језик
Модул: Методика наставе српског језика и књиж.

10.

Мастер академске
књижевности

11.

Мастер академске студије француског језика и
књижевности

5

10

15

12.

Мастер академске студије предметне наставе

2

10

12

100

214

314

Укупно:

студије

руског

језика

и

Висина школарине за самофинансирајуће студенте износи 79.000,оо динара за
држављане Србије и за стране држављане.
Студент држављанин Републике Србије може уплатити школарину у једнократном
износу, приликом уписа у прву годину студија, или у десет рата.
ОПШТЕ ОДРЕДБЕ:
На мастер академске студије могу се уписати кандидати који су завршили
одговарајуће основне академске студије у трајању од 4 године, односно кандидати који
су остварили најмање 240 ЕСПБ бодова.
Редослед кандидата за упис у прву годину мастер академских студија одређује се
на основу опште просечне оцене остварене на основним студијама и броја бодова
остварених на пријемном испиту уколико је пријемни испит предвиђен студијским
програмом и актима Факултета.
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Страни држављанин може да се упише на студијски програм под истим условима
као и домаћи држављанин, под условом да достави нострификовану диплому о
завршеним претходним студијама, пружи доказ о знању српског језика и здравственом
осигурању.
Пријемни испит се полаже на следећим студијским програмима:
1. на студијском програму Мастер академске студије психологије
- тест знања из психологије;
2. на студијском програму Мастер академске студије педагогије
- мотовационо писмо које кандидати прилажу уз пријаву;
3. на студијском програму Мастер академске студије комуникологије
- афирмационо писмо које кандидати прилажу уз пријаву, интервју са
кандидатом;
Диференцијални испит кандидати полажу на следећим студијским програмима:
1. Мастер академске студије Филозофије
Кандидати који нису завршили Основне академске студије филозофије полажу
тест знања који обухвата садржаје предмета: Историја филозофије I – IV, Увод у логику,
и Логику.
2. Мастер академске студије Историје
Кандидати који нису завршили Основне академске студије историје полажу тест
знања који обухавта садржаје предмета: Историја старог, средњег и новог века, Општа и
Национална историја.
3. Мастер академске студије Психологије
Кандидати који нису завршили Основне академске студије психологије полажу тест
знања из следећих области: Психопатологија, Социјална психологија, Основе развојне
психологије, Психологија рада, Психологија менаџмента, Методологија психолошких
истраживања и Психометрија
4. Мастер академске студије Педагогије
Кандидати који нису завршили Основне академске студије педагогије полажу тест
знања који обухвата садржаје предмета: Предшколска педагогија, Школска педагогија,
Дидактика, Методологија пеадгогије, Историја педагогије, Породична педагогије,
Социјална педагогија.
5. Мастер академске студије Социологије
Кандидати који нису завршили Основне академске студије социологије полажу тест
знања који обухвата садржаје предмета: Oпштa социологијa, Социолошке теорије и
Методологија социолошких истраживања.
6. Мастер академске студије Социјални рад
Кандидати који нису завршили Основне академске студије социјалне политике и
социјалног рада, а конкуришу за упис на мастер академске студије социјалног рада
полажу тест знања који обухавта садржаје
предмета: Теорија социјалног рада,
Социјални рад са појединцем, Социјални рад са групом, Социјални рад у заједници,
Професионална етика социјалног рада, Социјални рад са старима, Основи саветовања,
Заступање у социјалном раду.
Кандидати који имају најмање две године радног искуства на пословима
социјалног рада полажу тест знања који обухавта садржаје
предмета: Теорија
социјалног рада, Социјални рад са појединцем, Социјални рад са групом и Социјални рад
у заједници.
7. Мастер академске студије Комуникологије
Вреднује се усаглашеност програма основних академских студија које је кандидат
завршио и програма Мастер академских студија комуникологије са 5 бодова.
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8. Мастер академске студије Филологија
Кандиати који нису завршили Основне академске студије србистике полажу тест
знања:
а) На модулу Српска и компаративна књижевност из области: Теорија
књижевности, Историја српске књижевности, Општа и компаративна књижевност;
б) На модулу Методика наставе језика и књижевности из области: Методика
наставе књижевности, Теорија књижевности, Увод у методику наставе,
Методике
наставе српског језика и Општа лингвистика.
в) На модулу спски језика полажу кандидати полажу тест знања из следећих
области: Увод у општу лингвистику, Старословенски језик, Дијалектологија, Фонетика и
Фонологија, Морфологија, Синтакса, Историја језика, и Историја књижевног језика.
9.Мастер академске студије англистике
Кандидати који нису завршили Основне академске студије англистике полажу
теста знања енглеског језика на нивоу C1 Заједничког европског оквира за језике.
Такође се вреднује усаглашеност програма основних академских студија које је кандидат
завршио и програма Мастер академских студија англистике са 10 бодова.
10. Мастер академске студије Руског језика и књижевности
Кандидати који нису завршили Основне академске студије руског језика, полажу
тест знања из следећих области: Фонологија руског језика, Морфологија руског језика,
лексикологија руског језика, Синтакса руског језика, Руска књижевност XVIII века,
Руска књижевност XIX века, Руска књижевност XX века, Савремена руска књижевност.
11. Мастер академске студије Француског језика и књижевности
Кандиати који нису завршили Основне академске студије француског језика и
књижевности на неком од универзитета у Србији или иностранству полажу тест знања
из следећих области:
а) француски језик (фонетика и фонологија, морфосинтакса, синтакса просте и
сложене реченице, фразеологија, традуктологија);
б) француска књижевност (општи преглед епоха и праваца од старофранцуске до
савремене књижевности, велики аутори и њихова дела, истакнути поетски манифести);
в) дидактика француског језика (разумевање писаног текста).
Литература за полагање пријемних и диференцијалних испита налази се на Сајту
Факултета.
Додатне информације могу се добити у Служби за мастер и докторске студије
Факултета на телефоне: 018/527-649, 514-312, 514-313, 514-244, локал 141. и на сајту
Факултета – www.filfak.ni.ac.rs
ДОКУМЕНТАЦИЈА КОЈУ ПОДНОСЕ КАНДИДАТИ:
Кандидати приликом пријаве на конкурс подносе оригинална документа на увид и
предају следећу документацију:
- пријавни лист, који добијају на Факултету у Служби за мастер и докторске
студије,
- фотокопију дипломе или уверења о завршеном претходном образовању,
- фотокопију додатка дипломе или уверења о положеним испитима,
- очитану биометријску личну карту,
- доказ о уплати накнаде за полагање диференцијалнг испита у износу од
5.000,оо динара, текући рачун Факултета број 840-1818666-89 са позивом на број
742121028.
- доказ о уплати накнаде за полагање пријемног испита у износу од 5.000,оо
динара. Уплате се врше на текући рачун Факултета број 840-1818666-89 са позивом на
број 742121028.
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- доказ о уплати накнаде за пријаву за упис на мастер академске студије за
кандидате који не полажу пријемни/диференцијални испит у износу од 5.000,оо динара.
Уплате се врше на текући рачун Факултета број 840-1818666-89 са позивом на број
742121028.
КОНКУРСНИ РОКОВИ
Лица заинтересована за упис подносе пријаву Факултету са одговарајућом
документацијом од 01.10. до 19.10. 2018. године у времену од 9,00 до 12,00 сати у
канцеларији број 205.
Полагање диференцијалних испита обавиће се
20.10.2018. године према
распореду који ће бити објављен на огласним таблама Факултета и на Сајту Факултета.
Пријемни испит ће се обавити 22.10.2018. године према распореду који ће бити
објављен на огласним таблама Факултета и на Сајту Факултета.
Факултет објављује Јединствену ранг-листу пријављених кандидата 23.10.2018.
године.
Кандидати имају право да поднесу приговор декану Факултета на редослед
утврђен јединственом ранг-листом најкасније 24.10.2018. године до 10,00 сати преко
Службе за опште и правне послове.
Факултет објављује коначну ранг-листу 24.10.2018. године.
Упис кандидата који су стекли право да се упишу у прву годину мастер академских
студија обавиће се 25. и 26.10.2018. године.
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