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РАСПИСУЈЕ
КОНКУРС ЗА УПИС СТУДЕНАТА
У ШКОЛСКУ 2022/2023.ГОДИНУ
НА СТУДИЈСКЕ ПРОГРАМЕ ОСНОВНИХ СТРУКОВНИХ, ОСНОВНИХ И ИНТЕГРИСАНИХ
АКАДЕМСКИХ, МАСТЕР И СПЕЦИЈАЛИСТИЧКИХ АКАДЕМСКИХ И ДОКТОРСКИХ СТУДИЈА
ЧИЈИ СУ НОСИОЦИ СЛЕДЕЋИ ФАКУЛТЕТИ:

ПРАВНИ ФАКУЛТЕТ ЗА ПРИВРЕДУ И ПРАВОСУЂЕ У НОВОМ САДУ
Конкурс за упис у прву годину основних академских студија у школској 2022/2023.години
1. Правни факултет за привреду и правосуђе у саставу Универзитета Привредна академија у Новом Саду
(у даљем тексту: Факултет), у првом уписном року, уписује у прву годину основних академских студија у
школској 2022/2023. години 275 студената у Новом Саду и 100 студента по години у високошколским
јединицама ван седишта Факултета, односно у Шапцу и Нишу, 75 студената у Суботици и 60 студената у
Београду.
2. Кандидати који конкуришу, могу да се пријављују и уписују на следеће акредитоване студијске програме
у Новом Саду: Опште право и Право, безбедност и криминалистика и на високошколским јединицима
ван седишта Факултета, односно у Шапцу, Суботици, Нишу и Београду, студијски програм: Опште право.
3. Право да конкуришу и да се уписују на Факултет, у оквиру утврђене уписне квоте, имају лица са
завршеном средњом школом у четворогодишњем трајању.
Лице се може уписати на студијске програме, ако познаје језик на коме се изводи настава.
4. Рангирање ће се извршити према мерилима наведеним у тексту овог конкурса, тако што ће се формирати
јединствена ранг листа. Право на упис на студијски програм, остварују кандидати са јединствене
(коначне) ранг листе који се рангирају од 1. до 200. места у Новом Саду, односно од 1. до 100. места у
високошколској јединици ван седишта Факултета, односно у Шапцу и Нишу, од 1. до 75. места у
високошколској јединици у Суботици, од 1. до 60. места у високошколској јединици ван седишта
Факултета у Београду, за студијски програм Опште право и од 1. до 75. места за студијски програм Право,
безбедност и криминалистика у Новом Саду.
5. Кандидати који се уписују у утврђену квоту, полажу пријемни испит.
Пријемни испит се полаже у облику теста из Опште културе.
6. ПРВИ УПИСНИ РОК:
Конкурсни термини:
- пријављивање кандидата:
05. и 06. јула 2022. год. (од 900 до 1400 сати);
- полагање пријемног испита:
08. јула 2022. год.;
- објављивање прелиминарне ранг листе: 11. јула 2022. год.;
- објављивање коначне ранг листе:
13. јула 2022. год.;
- упис примљених кандидата:
14. и 15. јула 2022. год. (од 900 до 1400 сати).
Полагање пријемног испита одржаће се у Амфитеатру Правног факултета у Новом Саду, ул. Гери
Кароља бр. 1, односно у ул. Лазе Лазаревића бр. 5 у Шапцу, ул. Браће Радић бр. 38 у Суботици,
ул. Булевар Цара Константина бр. 80-82 у Нишу и Митрополита Петра бр. 8 у Београду, 08. јула 2022.
године у времену од 10.00 до 12.00 часова.
ДРУГИ УПИСНИ РОК:

У случају да се не попуни утврђени број места према Дозволи за рад на неком студијском програму,
приступиће се реализацији уписа у другом уписном року.
Конкурсни термини:
- пријављивање кандидата:
26. августа 2022. год. (од 900 до 1400 сати);
- полагање пријемног испита:
30. августа 2022. год.;
- објављивање прелиминарне ранг листе: 01. септембра 2022. год.;
- објављивање коначне ранг листе:
05. септембра 2022. год.;
- упис примљених кандидата:
07. и 08. септембра 2022. год. (од 900 до 1400 сати).
ТРЕЋИ УПИСНИ РОК:
У случају да се не попуни утврђени број места према Дозволи за рад на неком студијском програму,
приступиће се реализацији уписа у трећем уписном року.
Конкурсни термини:
- пријављивање кандидата:
19. септембра 2022. год. (од 900 до 1400 сати);
- полагање пријемног испита:
21. септембра 2022. год.;
- објављивање прелиминарне ранг листе: 22. септембра 2022. год.;
- објављивање коначне ранг листе:
26. септембра 2022. год.;
- упис примљених кандидата:
28. и 29. септембра 2022. год. (од 900 до 1400 сати).
7. Мерила за утврђивање редоследа кандидата на ранг листи
- највише 40 бодова кандидат остварује по основу успеха у средњој школи;
- највише 60 бодова кандидат остварује на тесту из Опште културе;
- кандидат мора остварити најмање 50 бодова да би остварио право на упис и рангирање.
8. Начин правне заштите кандидата
Кандидат може поднети приговор на тачност бодовања свог теста на прелиминарној ранг листи и на
исправност обављања пријемног испита.
Приговор се може поднети дана 12. јула 2022. године, за први уписни рок, 02. септембра 2022.године за
други уписни рок, односно 23. септембра 2022. године за трећи уписни рок, у времену од 09.00 до 14.00 часова.
Приговор се адресира на декана, а предаје се Студентској служби.
По приговору се решава у року од 24 часа по подношењу.
9. Накнаде
- накнада за полагање пријемног испита: 4.000,00 динара (приликом пријављивања подноси се
уплатница);
- школарина: 1.500 ЕУР-а и 1.200 ЕУР-а у ВШЈ Београд у динарској противвредности, која се уплаћује
у више рата у току трајања школске године;
- студенти који су остварили попуст на основу претпријаве, посебно то напомињу приликом пријаве.
Напомене:
o Приликом пријаве кандидата, предаје се Пријавни лист (који се добија на факултету), извод
из матичне књиге рођених, оверене копије сведочанстава и дипломе из средње школе.
o У висину школарине за основне студије нису урачунати трошкови израде дипломе и додатка
дипломи, што износи 300 ЕУР-а у дин. противвредности.
o Приликом уписа основних академских студија подноси се уплатница са уплаћеном првом
ратом од минимум 300 ЕУР-а у динарској противвредности.
o Накнада за полагање пријемног испита за основне академске студије уплаћује се на текући
рачун Факултета 330-15003004-47, отворен код Credit Agricole banke. На исти рачунуплаћује
се и школарина.
Конкурс за упис студената на МАСТЕР АКАДЕМСКЕ СТУДИЈЕ у школској 2022/2023.години
1. Правни факултет за привреду и правосуђе у саставу Универзитета Привредна академија у Новом Саду
(у даљем тексту: Факултет), у другом уписном року, уписује 150 студената на два акредитована студијска
програма мастер академских студија (у даљем тексту: мастер студије).
Број места за упис је:

Mастер академске студије Опште право: 100 студената и
Мастер академске студије Унутрашњи послови: 50 студената
2. Услови за упис: на мастер студије се могу уписати лица која су завршила правни или неки од
сродних факултета друштвених наука, у четворогодишњем трајању, односно стекли 240 ЕСПБ
бодова.
3. Рангирање кандидата врши се према просечној оцени кандидата оствареној на основним студијама.
Право на упис на мастер студије, на студијски програм за који су се определили, остварују кандидати са
јединствене (коначне) ранг листе који се рангирају од 1. до 100., за студијски програм Опште правои од 1.
до 50. места за студијски програм Унутрашњи послови.
4. ПРВИ УПИСНИ РОК:
Конкурсни термини:
- пријављивање кандидата:
05. и 06. јула 2022. год. (од 0900 до 1400 сати);
- објављивање прелиминарне ранг листе: 11. јула 2022. год.;
- објављивање коначне ранг листе:
13. јула 2022. год.;
- упис примљених кандидата:
14. и 15. јула 2022. год. (од 0900 до 1400 сати);
Пријављивање и упис кандидата, врши се у просторијама Факултета.
ДРУГИ УПИСНИ РОК:
У случају да се не попуни утврђени број места према Дозволи за рад на неком студијском програму,
приступиће се реализацији уписа у другом уписном року.
Конкурсни термини:
- пријављивање кандидата:
26. августа 2022. год. (од 900 до 1400 сати);
- објављивање прелиминарне ранг листе: 01. септембра 2022. год.;
- објављивање коначне ранг листе:
05. септембра 2022. год.;
- упис примљених кандидата:
07. и 08. септембра 2022. год. (од 900 до 1400 сати).
ТРЕЋИ УПИСНИ РОК:
У случају да се не попуни утврђени број места према Дозволи за рад на неком студијском програму,
приступиће се реализацији уписа у трећем уписном року.
Конкурсни термини:
- пријављивање кандидата:
19. септембра 2022. год. (од 900 до 1400 сати);
- објављивање прелиминарне ранг листе: 22. септембра 2022. год.;
- објављивање коначне ранг листе:
26. септембра 2022. год.;
- упис примљених кандидата:
28. и 29. септембра 2022. год. (од 900 до 1400 сати).
5. Начин правне заштите кандидата
Кандидат може поднети приговор на тачност бодовања своје просечне оцене на основним студијама на
прелиминарној ранг листи.
Приговор се може поднети дана 12. јула 2022. године, за први уписни рок, 02. септембра 2022. године за
други уписни рок, односно 23. септембра 2022. године за трећи уписни рок, у времену од 09.00 до 14.00 часова.
Приговор се адресира на декана, а предаје се Студентској служби.
По приговору се решава у року од 24 часа по подношењу.
6. Накнаде
- школарина: 2.000 ЕУР-а у дин. противвредности која се уплаћује у више рата у току трајања школске
године.
Конкурс за упис студената на ДОКТОРСКЕ АКАДЕМСКЕ СТУДИЈЕ у школској 2022/2023.години
1. Студијски програм:
Упис кандидата се врши на два студијска програма докторских академских студија
(у даљем тексту: Докторске студије), на студијске програме: Кривично право и Привредно –
правни студијски програм

2. Број места за упис у првом уписном року:
- 8 студената на студијски програм Кривично право и
- 8 студената на Привредно-правни студијски програм
3. Услови за упис:
У прву годину докторских студија, може се уписати лице које има:
- завршене основне и мастер академске студије, са најмање 300 ЕСПБ бодова, које по називу,
програму и обиму одговарају оним које остварује Факултет;
- академски назив магистра наука, ако лице није стекло докторат по раније важећим законским
прописима у року који је утврђен законом;
4. Рангирање кандидата
- Рангирање и редослед кандидата за упис у прву годину докторских академских студија утврђује се на
основу опште просечне оцене остварене на завршеним студијама (основним и МАСТЕР студијама, односно
магистарским студијама), дужине студирања на завршеним студијама и резултата остварених на тесту
провере знања страног језика (енглески језик, немачки језик или руски језик). Број бодова по претходним
основама израчунавају се тако да у структури од максималних 100 бодова, 75% носи просечна оцена, а 15%
дужина студирања рачуната за целу годину и 10% знање показано на тесту провере страног језика. Право на
упис на докторске студије, на студијски програм за који су се определили, остварују кандидати који се
рангирају од 1. до 8. места на студијски програм Кривично право, односно 1. до 8. места на Привредно –
правни студијски програм.
програму.
5. ПРВИ УПИСНИ РОК
Конкурсни термини:
- пријављивање кандидата:
- полагање теста провере знања страног језика:
- објављивање прелиминарне ранг листе:
- објављивање коначне ранг листе:
- упис примљених кандидата:

5. и 6. јула 2022. год. (од 900 до 1400h);
8. јула 2022. год.;
11. јула 2022. год.;
13. јула 2022. год.;
14. и 15. јула 2022. год. (од 900 до 1400h).

ДРУГИ УПИСНИ РОК:
У случају да се не попуни утврђени број места према Дозволи за рад на неком студијском програму,
приступиће се реализацији уписа у другом уписном року.
Конкурсни термини:
- пријављивање кандидата:
26 августа 2022. год. (од 900 до 1400h);
- полагање теста провере знања страног језика
30. августа 2022. год.;
- објављивање прелиминарне ранг листе:
1. септембра 2022. год.;
- објављивање коначне ранг листе:
5. септембра 2022. год.;
- упис примљених кандидата:
7. и 8. септембра 2022. год. (од 900 до 1400h).
ТРЕЋИ УПИСНИ РОК:
У случају да се не попуни утврђени број места према Дозволи за рад на неком студијском програму,
приступиће се реализацији уписа у трећем уписном року.
Конкурсни термини:
- пријављивање кандидата:
- полагање теста провере знања страног језика

19. септембра 2022. год. (од 900 до 1400 );
21. септембра 2022. год.;

- објављивање прелиминарне ранг листе:
22. септембра 2022. год.;
- објављивање коначне ранг листе:
26. септембра 2022. год.;
- упис примљених кандидата:
28. и 29. септембра 2022. год. (од 900 до 1400) .
Пријављивање и упис кандидата, врши се у просторијама Факултета.
6. Начин правне заштите кандидата
Кандидат може поднети приговор на исправност свог рангирања на прелиминарној ранг листи.
Приговор се може поднети дана 12. јула 2022. године, за први уписни рок, 2. септембра 2022.године за
други уписни рок, односно 23. септембра 2022. године за трећи уписни рок, у времену од 09.00 до 14.00
часова.
Приговор се адресира на декана, а предаје се Студентској служби.
По приговору се решава у року од 24 часа по подношењу.
7. Накнаде
- школарина: 10.000 ЕУР-а у динарској противвредности, за целокупне докторске студије, односно
по 3. 000 ЕУР-а у динарској противвредности за сваку школску годину и 1.000 ЕУР-а у динарској
противвредности за одбрану докторске дисертације на крају студија.
- приликом уписа подноси се уплатница са уплаћеном првом ратом од минимум 750 ЕУР-а у динарској
противвредности.
Све додатне информације у вези са уписом могу се наћи на сајту Факултета: www.pravni-fakultet.info, или
се може позвати следећи телефон: 021/400-499.
ФАКУЛТЕТ ЗА ЕКОНОМИЈУ И ИНЖЕЊЕРСКИ МЕНАЏМЕНТ У НОВОМ САДУ
Конкурс за упис студената у први уписни рок у прву годину основних академских студија у школској
2022/2023.години
1. Факултет за економију и инжењерски менаџмент расписује конкурс за упис студената у прву годину
основних академских студија у школској 2022/2023 години.
2. Кандидати који конкуришу, могу да се пријављују и уписују на следеће акредитоване студијске
програме: Пословна економија и финансије (у седишту установе уписује 130 студената, у
високошколској јединици ван седишта установе без својства правног лица – Лесковац уписује 50
студената); Инжењерски менаџмент у агробизнису-уписује 40 студената; Пословна економија и
финансије – студије на даљину уписује 30 студената; Екологија уписује 50 студената, Софтверско
инжењерство уписује 60 студената и Саобраћајно инжењерство уписује 100 студената.
3. Право да конкуришу и да се уписују на Факултет, у оквиру уписне квоте утврђене под 1., имају лица са
завршеном средњом школом у четворогодишњем трајању.
4. Кандидати који се уписују у квоту утврђену под 1., полажу пријемни испит.
5. Збиркe тестова за полагање пријемног испита за све студијске програме, се налази на сајту
факултета, у делу упис на основне академске студије. За студијске програме Пословна економија и
финансије, Пословна економија и финансије – студије на даљину и Инжењерски менаџмент у
агробизнису полаже се у облику теста из Опште културе; за студијски програм Екологија полаже се тест
из Биологије, за студијски програм Софтверско инжењерство полаже се тест из области Информатика и
за студијски програм Саобраћајно инжењерство полаже се тест из Математике.
6.

Први уписни рок
Kонкурсни термини:
- пријављивање кандидата:

30.06. и 01.07. 2022. год.

(од 800 до 1500 сати);
- полагање пријемног испита:
05. јула 2022.год. (амфитеатар Факултета од 9.30 до
12.00 сати)
- објављивање прелиминарне ранг листе:
06. јула 2022. год.
- објављивање коначне ранг листе:
08. јула 2022. год.
- упис примљених кандидата:
11. и 12. јула 2022. год.
(од 800 до 1500 сати).
Други уписни рок
У случају да се не попуни утврђени број места према Дозволи за рад на неком студијском програму,
приступиће се реализацији уписа у другом уписном року.
Kонкурсни термини:
- пријављивање кандидата:
29. августа 2022. год.
(од 800 до 1500 сати);
- полагање пријемног испита:
30. августа 2022. год. (амфитеатар Факултета од 9.30 до
12.00 сати)
- објављивање прелиминарне ранг листе:
31. августа 2022. год.
- објављивање коначне ранг листе:
02. септембра 2022. год.
- упис примљених кандидата:
05. септембра 2022. год.
(од 800 до 1500 сати).
Трећи уписни рок
У случају да се не попуни утврђени број места према Дозволи за рад на неком студијском програму,
приступиће се реализацији уписа у трећем уписном року.
Kонкурсни термини:
- пријављивање кандидата:
20. септембра 2022. год.
(од 800 до 1500 сати);
- полагање пријемног испита:
21. септембра 2022.год. (амфитеатар Факултета од 9.30
до 12.00 сати)
- објављивање прелиминарне ранг листе:
22. септембра 2022. год.
- објављивање коначне ранг листе:
26. септембра 2022. год.
- упис примљених кандидата:
28. септембра 2022. год.
(од 800 до 1500 сати).
Пријава кандидата, организација пријемног испита и упис обављаће се по истим пропозицијама за сва
три уписна рока.
7. Начин правне заштите кандидата
Kандидат може поднети приговор на тачност бодовања свог теста на прелиминарној ранг-листи и на
исправност обављања пријемног испита. Приговор се може поднети дана 07.07. 2022. год. За други уписни
рок приговор се може поднети 01.09.2022. год., а за трећи уписни рок 23.09.2022. год. Приговор се адресира
на декана, а предаје се Студентској служби, у времену од 8.00 до 12.00 сати. По приговору се решава у року
од 24 сата по подношењу.
8. Мерила за утврђивање редоследа кандидата на ранг-листи
– највише 40 бодова кандидат остварује по основу успеха у средњој школи;
– највише 60 бодова кандидат остварује на тесту;
– кандидат мора остварити најмање 50 бодова (од укупних 100 бодова) да би остварио право на упис и
рангирање.
9.

Накнаде

-

накнада за полагање пријемног испита: 4.000,00 динара (приликом пријављивања подноси се
уплатница); школарина се уплаћује у више рата у току трајања школске године.


За студенте који уписују студијски програм Пословна економија и финансије школарина износи
1.500 ЕУР-а у динарској противвредности за школску 2022/2023 годину.



За студенте који уписују студијски програм Инжењерски менаџмент у агробизнису, Екологија и
Софтверско инжењерство, одобрен је промотивни попуст у висини од 20 %, за школску 2022/2023
годину, те она износи 1.200 ЕУР-а у динарској противвредности.



За студенте који уписују студијски програм Саобраћајно инжењерство одобрен је промотивни
попуст у висини од 10 %, за школску 2022/2023 годину, те она износи 1.350 ЕУР-а у динарској
противвредности.



За студенте који уписују студијски програм Пословна економија и финансије – студије на даљину
и студијски програм Пословна економија и финансије ВШЈ Лесковац одобрен је промотивни
попуст у висини од 20 %, за школску 2022/2023 годину, те она износи 1.200 ЕУР-а у динарској
противвредности.



Школарина за стране држављане који уписују основне академске студије износи 2.000 ЕУР-а у
дин. противв.

Одлуком Савета факултета одобрен је промотивни попуст за кандидате који изврше претпријаву
за упис. За више информација погледати сајт факултета или позвати маркетинг службу факултета.
У висину школарине нису урачунати трошкови израде дипломе и додатка дипломи, што износи 300 ЕУРа у дин. противв.
Приликом уписа подноси се уплатница са уплаћеном првом ратом од минимум 300 ЕУР-а у динарској
противвредности.
Накнада за полагање пријемног испита уплаћује се на текући-рачун Факултета – 330-15003002-53,
отворен код Credit Agricole banke. На исти рачун уплаћује се и школарина.
Конкурс за упис студената у први уписни рок на МАСТЕР АКАДЕМСКЕ СТУДИЈЕ
2022/2023.години
1.

2.

3.

у школској

Упис кандидата се врши на следеће студијске програме мастер академских студија:
Број места за упис је: Пословна економија и финансије – 50; Инжењерски менаџмент у агробизнису –
15; Софтверско инжењерство – 15; Саобраћајно инжењерство - 32.
Услови за упис: на мастер академске студије студијски програм Пословна економија и финансије може
да се упише лице које је стекло 240 ЕСПБ бодова на економском или неком другом сродном факултету.
Лице које уписује студ. програм Инжењерски менаџмент у агробизнису треба да има стечених 240
ЕПСБ бодова на одговарајућем факултету природно-математичких или техничко-технолошких наука.
Лице које уписује студ. програм Софтверско инжењерство треба да има стечених 240 ЕПСБ бодова на
одговарајућем факултету природно-математичких или техничко-технолошких наука. Лице које уписује
студ. програм Саобраћајно инжењерство треба да има стечених 240 ЕПСБ бодова на одговарајућем
факултету техничко-технолошких наука.
Лица која уписију студијски програм Пословна економија и финансије полажу квалификациони тест из
области пословне економије. Лица која уписују студијски програм Инжењерски менаџмент у агробизнису
полажу квалификациони тест из области Инжењерског менаџмента. Лица која уписију студијски програм
Софтверско инжењерство полажу квалификациони тест из области информатике. Лица која уписију
студијски програм Саобраћајно инжењерство полажу квалификациони тест из области математике.
Рокови за пријављивање кандидата на конкурс и упис:
Први уписни рок
Kонкурсни термини:

- пријављивање кандидата:
- полагање пријемног испита:
12.00 сати)
- објављивање прелиминарне ранг листе:
- објављивање коначне ранг листе:
- упис примљених кандидата:

30.06. и 01.07. 2022. год.
(од 800 до 1500 сати);
05. јула 2022.год. (амфитеатар Факултета од 9.30 до
06. јула 2022. год.
08. јула 2022. год.
11. и 12. јула 2022. год.
(од 800 до 1500 сати).

Други уписни рок
У случају да се не попуни утврђени број места према Дозволи за рад на неком студијском програму,
приступиће се реализацији уписа у другом уписном року.
Kонкурсни термини:
- пријављивање кандидата:
29. августа 2022. год.
(од 800 до 1500 сати);
- полагање пријемног испита:
30. августа 2022. год. (амфитеатар Факултета од 9.30 до
12.00 сати)
- објављивање прелиминарне ранг листе:
31. августа 2022. год.
- објављивање коначне ранг листе:
02. септембра 2022. год.
- упис примљених кандидата:
05. септембра 2022. год.
(од 800 до 1500 сати).
Трећи уписни рок
У случају да се не попуни утврђени број места према Дозволи за рад на неком студијском програму,
приступиће се реализацији уписа у трећем уписном року.
Kонкурсни термини:
- пријављивање кандидата:
20. септембра 2022. год.
(од 800 до 1500 сати);
- полагање пријемног испита:
21. септембра 2022.год. (амфитеатар Факултета од 9.30
до 12.00 сати)
- објављивање прелиминарне ранг листе:
22. септембра 2022. год.
- објављивање коначне ранг листе:
26. септембра 2022. год.
- упис примљених кандидата:
28. септембра 2022. год.
(од 800 до 1500 сати).
Пријава кандидата, организација пријемног испита и упис обављаће се по истим пропозицијама за сва
три уписна рока.
4. Начин правне заштите кандидата
Kандидат може поднети приговор на тачност бодовања свог теста на прелиминарној ранг-листи и на
исправност обављања пријемног испита. Приговор се може поднети дана 07.07.2022. год. За други уписни рок
приговор се може поднети 01.09.2022. год., а за трећи уписни рок 23.09.2022. год. Приговор се адресира на
декана, а предаје се Студентској служби, у времену од 8.00 до 12.00 сати. По приговору се решава у року од 24
сата по подношењу.
5. Мерила за утврђивање редоследа кандидата на ранг-листи
– највише 40 бодова кандидат остварује по основу успеха на завршеним основним студијама;
– највише 60 бодова кандидат остварује на тесту;
– кандидат мора остварити најмање 50 бодова (од укупних 100 бодова) да би остварио право на упис и
рангирање.
6. Накнаде
Накнада за полагање квалификационог теста износи 2.000,00 динара (приликом пријављивања подноси се
уплатница).

За све студијске програме висина школарине за школску 2022/2023 годину износи 1.800 ЕУР-а у динарској
противвредности, (приликом уписа подноси се уплатница са уплаћеном првом ратом од минимум 450 ЕУР-а у
динарској противвредности).
Износ школарине за стране студенте износи 3.000 ЕУР-а у дин. противв. за све студијске програме.
Накнада за полагање квалификационог теста и школарина се уплаћују на текући-рачун Факултета –
330-15003002-53, отворен код Credit Agricole banke.
Конкурс за упис студената у први уписни рок на ДОКТОРСКЕ АКАДЕМСКЕ СТУДИЈЕ у школској
2022/2023. години
1. Студијски програм:
- Докторске академске студије трају три године (180ЕСПБ);
- Упис кандидата се врши на следеће студијске програме докторских академских студија: Пословна
економија 8 места за упис, Инжењерски менаџмент у агробизнису 5 места за упис и
Рачунарска техника и информатика 5 места за упис.
2. У прву годину докторских академских студија, може се уписати лице које има:
- завршене мастер академске студије, са најмање 300 ЕСПБ бодова,
- академски назив магистар из одговарајуће области, ако докторат не стекне
према раније важећим законским прописима и у року предвиђеном законом
3. Упис кандидата
Рангирање кандидата врши се према просечној оцени кандидата, оствареној на основним академским,
односно мастер академским студијама или магистарским студијама.
Право на упис на докторске академске студије, на студијске програме, остварују кандидати са
јединствене (коначне) ранг-листе који се рангирају од 1. до 8. места, од 1. до 5. места и од 1. до 5. места.
4. Рокови за пријављивање кандидата на конкурс и упис:
Први уписни рок
Kонкурсни термини:
- пријављивање кандидата:
30.06. и 01.07. 2022. год.
(од 800 до 1500 сати);
- објављивање прелиминарне ранг листе:
06.07. 2022. год.
- објављивање коначне ранг листе:
08.07. 2022. год.
- упис примљених кандидата:
11. 07. 2022. год.
(од 800 до 1500 сати).
Други уписни рок
У случају да се не попуни утврђени број места према Дозволи за рад на неком студијском програму,
приступиће се реализацији уписа у другом уписном року.
Kонкурсни термини:
- пријављивање кандидата:
29. августа 2022. год.
(од 800 до 1500 сати);
- објављивање прелиминарне ранг листе:
31. августа 2022. год.
- објављивање коначне ранг листе:
02. септембра 2022. год.
- упис примљених кандидата:
05. септембра 2022. год.
(од 800 до 1500 сати).
Трећи уписни рок
У случају да се не попуни утврђени број места према Дозволи за рад на неком студијском програму,
приступиће се реализацији уписа у трећем уписном року.
Kонкурсни термини:
- пријављивање кандидата:
20. септембра 2022. год.
(од 800 до 1500 сати);

22. септембра 2022. год.
26. септембра 2022. год.
28. септембра 2022. год.
(од 800 до 1500 сати).
Пријављивање и упис кандидата, врши се у просторијама Факултета.
5. Начин правне заштите кандидата
Kандидат може поднети приговор на тачност бодовања свог теста на прелиминарној ранг-листи и на
исправност обављања пријемног испита. Приговор се може поднети дана 07.07. 2022. год. За други уписни
рок приговор се може поднети 01.09.2022. год., а за трећи уписни рок 23.09.2022. год. Приговор се адресира
на декана, а предаје се Студентској служби, у времену од 8.00 до 12.00 сати. По приговору се решава у року
од 24 сата по подношењу.
- објављивање прелиминарне ранг листе:
- објављивање коначне ранг листе:
- упис примљених кандидата:

6.

-

Накнаде
висина школарине за школску 2022/2023 годину за докторске академске студије износи 10.000 ЕУР-а
у дин. противвредности.

-

за студенте који уписују студијски програм Инжењерски менаџмент у агробизнису одобрен је
промотивни попуст у висини од 20 %, тако да школарина за школску 2022/2023 годину за те студијске
програме износи 8.000 ЕУР-а у дин. противвредности.

-

Износ школарине за стране студенте на докторским студијама који уписују студијски програм
Пословна економија и Рачунарска техника и информатика износи 15.000 ЕУР-а у дин. противв., за оне
који уписују студијски програм Инжењерски менаџмент у агробизнису износи 12.000 ЕУР-а у дин.
противв.

ФАКУЛТЕТ ЗА ПРИМЕЊЕНИ МЕНАЏМЕНТ, ЕКОНОМИЈУ И ФИНАНСИЈЕ У БЕОГРАДУ
Конкурс за упис студената у прву годину основних академских студија у школској 2022/2023.години
1. Факултет за примењени менаџмент, економију и финансије, Београд – МЕФ (у даљем тексту: МЕФ),
у првом и другом уписном року, уписује у прву годину основних академских студија у школској
2022/2023 години 260 студента.
2. МЕФ уписује студенте на следеће акредитоване студијске програме:
- ОАС Оперативни-примењени менаџмент, у седишту МЕФ-а, у обиму 240 ЕСПБ бодова, у трајању
од четири школске године за стицање стручног назива дипломирани менаџер – 100 студента;
- ОАС Примењена економија и финансије, у седишту МЕФ-а, у обиму 240 ЕСПБ бодова, у трајању
од четири школске године за стицање стручног назива дипломирани економиста – 100 студента;
- ОАС Примењене информационе технологије, у седишту МЕФ-а, у обиму 240 ЕСПБ бодова, у
трајању од четири школске године за стицање стручног назива дипломирани инжењер
информационих технологија – 60 студената.
3. Услови за упис:
 Завршена гимназија или средња школа у четворогодишњем трајању.
 Положен пријемни испит:
 за студијски програм ОАС Примењене информационе технологије полаже се Тест опште
информисаности (носи до 20 бодова) и Тест из математике или Тест из информатике и
рачунарства (носи до 40 бодова);
 за остале студијске програме полаже се Тест опште информисаности (носи до 60 бодова).
4. Пријем докумената и упис кандидата:
 Пријављивање и предаја докумената вршиће се у Секретаријату МЕФ-а – Јеврејска бр. 24, Београд, од
10-15 часова према датумима датим у табели.
 Пријемни испит ће се одржати са почетком у 12 часова, према датумима датим у табели.
 Прелиминарна ранг листа објављује се на сајту и огласној табли, према датумима датим у табели.
 Упис примљених кандидата обавиће се од 10 до 14 часова, према датумима датим у табели.

Пријава и предаја
докумената
Пријемни испит
Прелиминарна ранг
листа
Упис примљених
кандидата

I уписни круг

Важни датуми

II уписни круг

20.06.-28.06.2022.

22.08.-30.08.2022.

30.06.2022.

01.09.2022.

04.07.2022.

05.09.2022.

18.07.-22.07.2022.

19.09.-23.09.2022.

5. Висина школарине:
 Школарина за прву годину основних академских студија у првом уписном кругу за студијски програм
ОАС Примењене информационе технологије износи 1.600 ЕУР-а, а за остале студијске програме
1.500 ЕУР у динарској противвредности и плаћа се у месечним ратама.
 Студентима који се упишу на студијске програме основних академских студија и уплате школарину
најкасније до 31. јула 2022. године одобрава се попуст у тако да школарина износи за ОАС
Примењене информационе технологије 1.500 ЕУР, а за све остале студијске програме 1.400 ЕУР у
динарској противвредности и плаћа се у месечним ратама.
 Одобрава се попуст у висини од 10% за једнократну уплату школарине приликом уписа;
 Други студент из уже породице остварује попуст од 30% школарине, док трећи студент из уже
породице остварује попуст од 50% школарине;
 Школарина за децу палих бораца износи 1.000 ЕУР у динарској противвредности.
Конкурс за упис студената у прву годину мастер академских студија у школској 2022/2023.години
1. У првом и другом уписном року, МЕФ уписује у прву годину мастер академских студија у школској
2022/2023 години 232 студента.
2. МЕФ уписује студенте на следеће акредитоване студијске програме:
 MАС Планско-процесни менаџмент, у седишту МЕФ-а, у обиму 60 ЕСПБ бодова, у трајању од
једне школске године за стицање стручног назива мастер менаџер – 100 студента;
 MАС Примењена економија и финансије, у седишту МЕФ-а, у обиму 60 ЕСПБ бодова, у трајању
од једне школске године за стицање стручног назива мастер економиста – 100 студента;
 МАС Информационе технологије, у седишту МЕФ-а, у обиму 60 ЕСПБ бодова, у трајању од
једне школске године за стицање стручног назива мастер инжењер информационих
технологија – 32 студента.
3. УСЛОВИ ЗА УПИС НАЛАЗЕ СЕ НА САЈТУ МЕФ-а: mef.edu.rs
Конкурс за упис студената у прву годину докторских академских студија у школској 2022/2023.години
1.

2.

У првом и другом уписном року, у школској 2022/2023 години, МЕФ уписује у прву годину докторских
академских студија на студијском програму Интегрални развојни менаџмент, у седишту МЕФ-а, у обиму
180 ЕСПБ, у трајању од 3 (три) школске године, за стицање научног назива доктор наука – Менаџмент
и бизнис – 8 студената.
УСЛОВИ ЗА УПИС НАЛАЗЕ СЕ НА САЈТУ МЕФ-а: mef.edu.rs

Информације:
Јеврејска бр. 24
Телефон: 011 / 2643 390
069 / 770 635
mef.edu.rs
upis@mef.edu.rs

СТОМАТОЛОШКИ ФАКУЛТЕТ У ПАНЧЕВУ
Жарка Зрењанина бр. 179, Панчево
Тел/факс 013/2351-292 и 013/2366-582

КОНКУРС
I
ЗА УПИС У ПРВУ ГОДИНУ ИНТЕГРИСАНИХ АКАДЕМСКИХ СТУДИЈА СТОМАТОЛОГИЈЕ
у школ. 2022/2023. години
Стоматолошки факултет у Панчеву ће у школској 2022/2023. години у прву годину Интегрисаних
академских студија стоматологије уписати
77 (седамдесетседам) студената.
УСЛОВИ ЗА УПИС:
- Завршена средња школа у четворогодишњем трајању;
- Положен пријемни испит
МЕРИЛА ЗА УТВРЂИВАЊЕ РЕДОСЛЕДА КАНДИДАТА:
Ранг листа се утврђује на основу оствареног успеха у средњој школи (максимум 40 поена) и упеха на пријемном
испиту (максимум 60 поена – по 30 поена из Биологије и Хемије).
ПРИЈЕМ ДОКУМЕНАТА:
Вршиће се у просторијама Стоматолошког факултета у Панчеву, од 13.06. до 24.06. 2022. године у времену од
9,00 до 14,00 часова.
ПРИЈЕМНИ ИСПИТ одржаће се у суботу 25. јуна 2022. године.
РЕЗУЛТАТИ ПРИЈЕМНОГ ИСПИТА биће објављени 28. јуна 2022. године.
ПОДНОШЕЊЕ ЖАЛБЕ НА УТВРЂЕНУ РАНГ ЛИСТУ: жалба на ранг листу може се поднети у писаној
форми 29. јуна 2022. године у времену од 12,00 до 14,00 часова. Одговор на поднету жалбу у року од 24 сата од
подношења исте.
УПИС КАНДИДАТА: вршиће се 04., 05., 06., 07. и 08. јула 2022. године од 11,00 до 14,00 часова у
просторијама Факултета.
Школарина за једну школску годину износи 4500 евра за држављане Републике Србије ( у динарској
противвредности по средњем курсу на дан уплате) и може се платити у 3 рате.

II
ЗА УПИС НА
СПЕЦИЈАЛИСТИЧКЕ АКАДЕМСКЕ СТУДИЈЕ СТОМАТОЛОГИЈЕ
у школ. 2022/2023. години
Стоматолошки факултет у Панчеву ће у школској 2022/2023 год.
на специјалистичке академске студије стоматологије
уписати 20 (двадесет) студената.

УСЛОВИ ЗА УПИС:
- завршен стоматолошки факултет у обиму од најмање 300 ЕСПБ бодова
МЕРИЛА ЗА УТВРЂИВАЊЕ РЕДОСЛЕДА КАНДИДАТА:
Рангирање кандидата за на специјалистичке академске студије, врши се на онову опште просечне оцене и
дужине студирања.
Учесник у конкурсу, који сматра да редослед кандидата на ранг листи није утврђен у складу са Конкурсом,
може поднети приговор декану Факултета у року од три дана од дана објављивања ранг листе.

ПРИЈАВЉИВАЊЕ КАНДИДАТА и ПРИЈЕМ ДОКУМЕНАТА:
Кандидати могу поднети пријаве на конкурс до 30.09. 2022. године на Стоматолошком факултету (сваког
радног дана од 9,00 до 14,00 часова).
Кандидати уз пријаву на конкурс достављају фотокопије докумената и њихове оригинале на увид:
- диплому о завршеним студијама стоматологије у обиму од најмање 300 ЕСПБ или завршеним
интегрисаним студијама стоматологије у обиму од 300 ЕСПБ бодова..
Страни држављанин, приликом пријављивања на конкурс, подноси нострификовану диплому о завршеним
студијама и оствареном броју ЕСПБ бодова.
УПИС ЋЕ СЕ ОБАВИТИ: закључно са 30.09.2022. год.
Кандидати који стекну право на упис подносе:
- оригинална документа или оверене фотокопије,
- извод из матичне књиге рођених,
- два обрасца ШВ-20,
- две фотографије формата 4х6 цм,
- доказ о уплати школарине.
Школарина износи 6000 евра за држављане Републике Србије (у динарској противвредности по средњем курсу
на дан уплате) и може се платити у 3 рате.

III
ЗА УПИС У ПРВУ ГОДИНУ ДОКТОРСКИХ СТУДИЈА
у школ. 2022/2023. години
Стоматолошки факултет у Панчеву ће у школској 2022/2023. год.
у прву годину докторских студија
уписати 8 (осам) студената.
УСЛОВИ ЗА УПИС:
- право уписа имају кандидати који су остварили обим студија од најмање 300 ЕСПБ бодова на
одговарајућим основним академским и мастер академским студијама, односно најмање 300 ЕСПБ бодова
на завршеним одговарајућим интегрисаним студијама.
- средња оцена у току студија најмање 8 (осам);
- МЕРИЛА ЗА УТВРЂИВАЊЕ РЕДОСЛЕДА КАНДИДАТА:
Рангирање кандидата за упис у прву годину докторских студија, врши се на онову опште просечне оцене,
дужине студирања и остварених научних резултата.
Учесник у конкурсу, који сматра да редослед кандидата на ранг листи није утврђен у складу са Конкурсом,
може поднети приговор декану Факултета у року од три дана од дана објављивања ранг листе.
ПРИЈАВЉИВАЊЕ КАНДИДАТА и ПРИЈЕМ ДОКУМЕНАТА:
Кандидати могу поднети пријаве на конкурс до 30.09.2022. године, на Стоматолошком Факултету (сваког
радног дана од 9,00 до 14,00 часова).
Кандидати уз пријаву на конкурс достављају фотокопије докумената и њихове оригинале на увид:
- диплому о завршеним студијама другог степена у обиму од 360 ЕСПБ или стеченом академском степену
магистра наука; завршеним интегрисаним студијама у обиму од 300 ЕСПБ.
Страни држављанин, приликом пријављивања на конкурс, подноси нострификовану диплому о завршеним
студијама и оствареном броју ЕСПБ бодова.
УПИС ЋЕ СЕ ОБАВИТИ: закључно са 30.09.2022. године.
Кандидати који стекну право на упис подносе:
- оригинална документа или оверене фотокопије,
- извод из матичне књиге рођених,
- два обрасца ШВ-20,
- две фотографије формата 4х6 цм,
- доказ о уплати школарине.

Школарина за једну школску годину износи 3000 евра за држављане Републике Србије ( у динарској
противвредности по средњем курсу на дан уплате) и може се платити у 3 рате.
Одлуку доставити: Сенату Универзитета Привредна академија, декану, Студентској служби,
Секретеријату и архиви Факултета.
ФАРМАЦЕУТСКИ ФАКУЛТЕТ, НОВИ САД

К О Н К У Р СА

за упис студената на следеће
студијске програме:
1.
2.
3.
4.
5.
6.

Основне струковне студије Здравствена нега, 180 ЕСПБ, 45 студената;
Основне струковне студије Физиотерапија, 180 ЕСПБ, 40 студената;
Интегрисане академске студије Фармација, 300 ЕСПБ, 74 студената;
Интегрисане академске студије Фармација - медицинска биохемија, 300 ЕСПБ, 14 студената;
Специјалистичке академске студије Козметологија, 60 ЕСПБ, 12 студената;
Докторске академске студије медицинских наука из области Фармације, 180 ЕСПБ, 8 студената.

Услови уписа за 1-4:
- лица са завршеном средњом школом у четворогодишњем трајању;
- лица која имају минимални број бодова на ранг-листи кандидата (40% тј. 24 од 60 бодова).
Кандидатима који су током све четири године средње школе имали оцену 5 из предмета биологија или
здравствена нега (студијски програми 1 и 2) или хемије (студијски програми 3 и 4), Факултет ће аутоматски
признати максималан број бодова на пријемном испиту, без полагања. Кандидати који су освојили 1-3. место на
градском, регионалном, националном или интернационалном такмичењу из истих предмета, Факултет ће их
аутоматски уписати на одабрани смер.
Висина школарине прве године студија: 1.100,00 евра - студијски програм бр. 1, 1.200,00 евра - студијски
програм бр. 2 и 3.000.00 евра - студијски програми бр. 3 и бр. 4, све у динарској противвредности по средњем
курсу НБС на дан уплате.
Услови уписа за 5:
- лица која су завршила Основне академске и Дипломске академске студије или Интегрисане академске
студије у обиму од најмање 300 ЕСПБ, тј. Фармацеутски факултет или сродне Факултете.
Висина школарине 3.000,00 евра - студијски програм бр. 5, у динарској противвредности по средњем
курсу НБС на дан уплате.
Услови уписа за 6:
- лица са завршеним другим степеном студија у обиму од 300 ЕСПБ или Интегрисаним
студијама у обиму од најмање 300 ЕСПБ;
- средњом оценом у току студија најмање 8 (осам);
- знањем енглеског језика.

академским

Висина школарине 5.000,00 евра - студијски програм бр. 6, у динарској противвредности по средњем
курсу НБС на дан уплате.
Термини уписних рокова:
уписни рок
јун
јул*

пријављива
ње
кандидата
13.06.21.06.2022.

30.0611.07.2022.

пријемни
испит

прелиминар
на ранг
листа

коначна
ранг листа

22.06.2022.

22.06.2022.

24.06.2022.

12.07.2022.

12.07.2022.

14.07.2022.

упис
примљених
кандидата
27.06.29.06.2022.
18.07.20.07.2022.

* уписни рок биће организован уколико остане места након претходног уписног рока.
.
Детаље уписа можете потражити на сајту Факултета.
Фармацеутски факултет, Нови Сад, Трг младенаца 5; 021 6615 897, 064 659 2997
www.faculty-pharmacy.com, office@faculty-pharmacy.com

ФАКУЛТЕТ САВРЕМЕНИХ УМЕТНОСТИ, БЕОГРАД
Конкурс за упис студената у школску 2022/2023. годину:
ОСНОВНЕ АКАДЕМСКЕ СТУДИЈЕ
180 студента и то на студијски програм:
- Ликовне уметности (Сликарство, Графика, Вишемедијска уметност), 240 ЕСПБ, 12 студената;
- Драмске уметности (Глума), 180 ЕСПБ, 15 студената;
- Дизајн (Дизајн ентеријера, Графички дизајн, Дизајн видео игара), 180 ЕСПБ, 35 студената;
- Дизајн костима, 180 ЕСПБ, 20 студената
- Креативне комуникације (Примењени медији и креирање садржаја, Мултимедијална продукција, Музичке
комуникације) 240 ЕСПБ, 100 студената.
Услови за упис
- завршено средње образовање у четворогодишњем трајању или најмање два разреда средње школе и положен
допунски испит.
Утврђивање ранг листе: општи успех у средњем образовању од 8 до 20 бодова.
Испит провере склоности и способности од 0 до 80 бодова.
Јунски уписни рок
- подношење пријава до 17. јуна
- полагање испита од 20. до 24. јуна
-објављивање прелиминиране ранг листе 28. јуна
- рок за жалбу 3 дана од објављивања прелиминарне листе
Пријаве за Креативне комуникације се подносе свакодневно, а пријемни испит полаже у термину који се
утврђује са сваким кандидатом до уписа предвиђеног броја.
-упис од 4. до 8. јула
Августовски уписни рок
-подношење пријава до 12. августа

-полагање испита од 15. до 19. августа
-објављивање прелиминарне ранг листе 22. августа
-рок за жалбу 3 дана од објављивања прелиминарне листе
Подношење пријава за пријемни из глуме до краја јуна. Пријемни у првој половини јула.
-упис од 25. до 31. августа
Септембарски уписни рок
-подношење пријава до 9. септембра
-полагање испита од 12. до 16. септембра
-објављивање прелиминарне ранг листе 19. септембра
-рок за жалбу 3 дана од објављивања прелиминарне листе
Декан одлучује о жалби у року од 24 часа.
Право на упис стиче кандидат који је на основу остварених бодова остварио право за упис у оквиру одобреног
броја за одређени студијски програм.
-упис од 26. до 30. септембра
Документа за пријаву на конкурс
-пријава на конкурс (добија се на ФСУ)
-сведочанства из средње школе и диплома
-извод из матичне књиге рођених
-доказ о уплати накнаде од 10.000,00 динара за полагање пријемног.
Кандидат који стекне услов за упис доставља и две фотографије формата 3,5 x 4,5 цм и доказ о уплати
школарине.
ШВ обрасце и индексе кандидати добијају на ФСУ.
Школарина
Ликовне уметности (Сликарство, Графика, Вишемедијска уметност) - 2.750 евра
Дизајн (Дизајн ентеријера, Графички дизајн, Дизајн видео игара) - 3.200 евра
Драмске уметности (Глума) – 4.300 евра
Дизајн костима – 2.700 евра
Креативне комуникације (Примењени медији и креирање садржаја, Мултимедијална продукција, Музичке
комуникације) - 2.200 евра.
Могуће је плаћање у 12 рата. За једнократно плаћање семестра одобрава се попуст од 5 %. Школарина се
уплаћује у динарској противвредности по продајном курсу НБС на дан уплате.
МАСТЕР АКАДЕМСКЕ СТУДИЈЕ
65 студента и то на студијски програм:
- Ликовне уметности (Сликарство), 60 ЕСПБ, 10 студената
- Драмске уметности (Глума), 120 ЕСПБ, 15 студената
- Дизајн (модули: Дизајн ентеријера, Визуелне комуникације, Продукт дизајн, Арт дирекција и Концепт дизајн),
60 ЕСПБ, 40 студената.
Услови за упис
У прву годину мастер студија може се уписати кандидат који има први степен високог образовања из области
ликовних, примењених или драмских уметности и просек на основним студијама најмање 8. Квалификациони
испит полажу кандидати који имају просек нижи од 8.
Ранг листа се утврђује на основу приспелих пријава и формира се према конкурсној документацији.
Конкурсни рокови
Подношење пријава и докумената до 14. октобра. Објављивање ранг листе до 21. октобра. Рок за жалбу 3 дана.
Упис од 25. до 31. октобра.
Документа за пријаву
-пријава на конкурс (добија се на ФСУ)
-извод из матичне књиге рођених
-диплома основних студија
-доказ о уплати накнаде за пријављивање у износу од 10.000,00 динара

Кандидат који стекне услов за упис доставља и две фотографије формата 3,5 x 4,5 цм и доказ о уплати
школарине. ШВ обрасце и индекс кандидати добијају на ФСУ.
Школарина
Ликовне уметности (Сликарство) - 2.750 евра
Драмске уметности (Глума) - 3.900 евра
Дизајн (Дизајн ентеријера, Визуелне комуникације, Продукт дизајн, Арт дирекција и концепт дизајн) – 3.500
евра
Могуће је плаћање у 12 рата. За једнократно плаћање семестра одобрава се попуст од 5 %. Школарина се
уплаћује у динарској противвредности по продајном курсу НБС на дан уплате.
ДОКТОРСКЕ АКАДЕМСКЕ СТУДИЈЕ
13 студента и то на студијски програм:
- Визуелне уметности, 180 ЕСПБ, 5 студената;
- Драмске уметности, 180 ЕСПБ, 3 студента;
- Дизајн, 180 ЕСПБ, 5 студената.
У прву годину докторских студија може се уписати кандидат који има други степен високог образовања из
области ликовних, примењених и драмских уметности и просек најмање 8 на претходним студијама.
У другу годину докторских студија може се уписати кандидат који има завршене специјалистичке студије по
прописима који су важили до ступања на снагу Закона о високом образовању.
У трећу годину докторских студија може се уписати кандидат који има завршене магистарске студије по
прописима који су важили до ступања на снагу Закона о високом образовању.
Ранг листа кандидата утврђује се на основу приспелих пријава и формира се према конкурсној документацији.
Конкурсни рокови
Подношење пријава и докумената до 14. октобра. Објављивање ранг листе 21. октобра. Рок за жалбу 3 дана.
Упис од 25. до 31. октобра.
Документа за пријаву
-пријава на конкурс (добија се на ФСУ)
-портфолио
-извод из матичне књиге рођених
-диплома основних, мастер, специјалистичких односно
магистарских студија у зависности од године за коју се кандидат пријављује
-.доказ о уплати накнаде за пријаву у износу од 10.000,00 динара.
За упис је потребно доставити 2 фотографије 3,5 x 4,5 цм и доказ о уплати школарине.
ШВ обрасце и индекс кандидати добијају на ФСУ.
Школарина
Визуелне уметности - 3.520 евра
Драмске уметности - 3.520 евра
Дизајн – 3.520 евра
Могуће је плаћање у 12 рата.
Универзитет Привредна академија у Новом Саду, Факултет савремених уметности у Београду
Светозара Милетића 12, Београд
Тел: 011/3391-911; 011/3391-912.
Емаил: оffice@fsu.edu.rs
Сајт: www.fsu.edu.rs
Број рачуна: 250-1430000015150-74
ФАКУЛТЕТ ЗА ЕВРОПСКЕ ПРАВНЕ – ПОЛИТИЧКЕ СТУДИЈЕ, НОВИ САД
Конкурс за упис студената у школској 2022/2023. години:
1. ОСНОВНЕ АКАДЕМСКЕ СТУДИЈЕ ПРАВА (80 студената)
2. ОСНОВНЕ АКАДЕМСКЕ СТУДИЈЕ ПОЛИТИКОЛОГИЈЕ (60 студената)

Прву годину основних академских студија може уписати лице које има завршену средњу школу, свих
образовних профила. Кандидат који конкурише за упис на прву годину студија полаже испит за проверу
склоности и способности. Право уписа, под истим условима, на прву годину основних студија имају и страни
држављани.
Редослед кандидата за упис на прву годину основних студија утврђује се на основу општег успеха постигнутог
током средњошколског образовања и резултата постигнутих на испиту за проверу склоности и способности.
Жалбе на утврђени редослед се могу поднети у року од пет дана од дана истицања редоследа кандидата на
огласној табли Факултета.
Уз пријаву кандидати подносе: диплому о завршеној средњој школи, сведочанства за све разреде средње
школе, у оригиналу или овереној фотокопији и извод из матичне књиге рођених.
Основне студије права трају четири године (240 ЕСПБ) и њиховим завршетком стиче се академски назив
„дипломирани правник“.
Основне студије политикологије трају три године (180 ЕСПБ) и њиховим завршетком стиче се стручни
назив „политиколог“.
У академској 2022/2023. години школарина за основне академске студије износи 1.500 € у динарској
противвредности, и може се плаћати у ратама. Кандидати за упис на основне академске студије који уплате
одједном цео износ школарине добијају 5% попуста.
Пријем и разговор са будућим студентима и њиховим родитељима је сваког радног дана од 10-13 часова, на
адреси Универзитета Привредна академија Нови Сад, ул. Цвећарска 2 и на адреси Ратарски пут 8а, Београд
(Земун).
Све потребне информације о условима уписа и другим питањима студирања на Факултету могу се добити на
следеће телефонске бројеве: 021/417-633, 011/630-8274, 011/630-8895, 064/451-3422, 066/880-8869 или на
е-маил: studentska@fepps.edu.rs
1.
2.

МАСТЕР СТУДИЈЕ ПРАВА (30 СТУДЕНАТА)
МАСТЕР СТУДИЈЕ ПОЛИТИКОЛОГИЈЕ (20 СТУДЕНАТА)

На мастер академске студије права могу се уписати студенти који су завршили основне академске студије
права, a на мастер академске студије политикологије могу се уписати студенти који су завршили основне
академске студије политикологије (основне студије политичких наука), права, економије, социологије,
филозофије, психологије и других хуманистичких и друштвених наука.
Мастер студије права трају годину дана. Уписују их лица која имају факултетску диплому дипломираног
правника (студије права у четворогодишњем трајању са 240 ЕСПБ бодова).
Након завршетка мастер студија права студент стиче назив „мастер правник“.
Мастер студије политикологије може уписати лице које има факултетску диплому трогодишњих основних
академских студија са 180 ЕСПБ бодова. Ова лица уписују прву годину студија и на њих се примењује
Студијски програм мастер студија политикологије у целини.
Пријаве за мастер студије права и политикологије се подносе од 01.04.2022. до 16.10.2022. године.
У академској 2022/2023. години школарина за мастер академске студије износи 1.900 € у динарској
противвредности и може се плаћати у ратама.
Пријем и разговор са будућим студентима и њиховим родитељима је сваког радног дана од 10-13 часова, на
адреси Универзитета Привредна академија Нови Сад, ул. Цвећарска 2 и на адреси Ратарски пут 8а, Београд
(Земун).
Све потребне информације о условима уписа и другим питањима студирања на Факултету могу се добити на
следеће телефонске бројеве: 021/417-633, 011/630-8274, 011/630-8895, 064/451-3422, 066/880-8869 или на
е-маил: studentska@fepps.edu.rs

ФАКУЛТЕТ ДРУШТВЕНИХ НАУКА, БЕОГРАД
Конкурса за упис студената у прву годину основних академских студија у школској 2022/2023. години
1. Фaкултeт друштвених наука уписује на прву гoдину oснoвних aкaдeмских студиja школске 2022/23. год и то: на
студијски програм Економија – 80 студeнaтa (240 ЕСПБ) и на студијски програм Дигитални медији и
комуникације – 100 студeнaтa (240 ЕСПБ).
2. Услови за упис:

- зaвршeнo срeдњe oбрaзoвaњe у чeтвoрoгoдишњeм трajaњу (носи до 40 бодова).
- положен Тест склоности и способности (носи до 60 бодова).
3. Уписни рокови
Први уписни рок
- Пријављивање кандидата је од 27. јуна до 7. јула 2022. године од 9 до 18 часова
- Полагање пријемног испита 11. јула 2022. године
- Објављивање прелиминарне ранг листе је 13. јула 2022. године
- Коначна ранг листа 15. јула 2022. године
- Упис примљених кандидата је од 18. јула 2022. године од 22. јула 2022. године од 9 до 18 часова.
Други уписни рок
- Пријављивање кандидата је од 1. до 2. септембра 2022. године од 9 до 18 часова
- Полагање пријемног испита 6. септембра 2022. године
- Објављивање прелиминарне ранг листе је 8. септембра 2022. године
- Коначна ранг листа 13. септембра 2022. године
- Упис примљених кандидата је од 15. септембра 2022. године од 30. септембра 2022. године од 9 до 18
часова.

4. Начин правне заштите кандидата

Учeсник кoнкурсa кojи смaтрa дa рeдoслeд кaндидaтa нa јединственој рaнг-листи ниje утврђeн нa нaчин
прeдвиђeн Прaвилникoм, мoжe пoднeти жaлбу декану Фaкултeта, у рoку 24 сaтa oд oбjaвљивaњa јединствене
рaнг-листe.
Декан, у рoку oд 24 сaтa oд приjeмa, рeшaвa прeдмeт пo жaлби.
Нaкoн oдлучивaњa пo приспeлим пригoвoримa, oднoснo жaлбaмa, Фaкултeт утврђуje и oбjaвљуje Кoнaчну
рaнг-листу свих кaндидaтa сa укупним брojeм бoдoвa стeчeним пo свим критeриjумимa утврђeним oвим
прaвилимa.
Кoнaчнa рaнг-листa je oснoв зa упис кaндидaтa.
5. Висина школарине

Школарина за је утврђена у еврима и износи 2.000 евра, а наплата се врши у динарској противвредности
евра.
Конкурса за упис студената на прву годину мастер академских студија у школској 2022/2023. години
Фaкултeт друштвених наука у Београду на прву годину студија на студијски програм Мастер
академских студије – Економија уписаће 30 студената (60ЕСПБ), а на студијски програм Мастер академских
студија - Дигитални медији и комуникације уписaћe 10 студeнaтa (60 ЕСПБ).
Услови за упис се налазе на сајту Fakultet društvenih nauka - FDN
Конкурса за упис студената на прву годину докторских академских студија у школској 2022/2023.
години
Фaкултeт друштвених наука уписује на прву гoдину докторских aкaдeмских студиja школске 2022/23.
год: на студијски програм Економија – 4 студeнaтa (180 ЕСПБ).
Услови за упис се налазе на сајту Fakultet društvenih nauka - FDN

