На основу члана 83. став 1. Закона о високом образовању («Службени гласник РС» број 76/2005,
100/2007 – аутентично тумачење, 97/2008 и 44/2010), члана 85. Статута Универзитета у Нишу («Гласник
Универзитета у Нишу» број 5/2010), члана 13. и 14. Правилника о упису студената на студијске
програме Универзитета у Нишу («Гласник Универзитета у Нишу» број 6/2007) и у складу са
Одлуком Сената Универзитета у Нишу од 13.09.2012. године

УНИВЕРЗИТЕТ У НИШУ
ОБЈАВЉУЈЕ
ЗАЈЕДНИЧКИ КОНКУРС
ЗА УПИС СТУДЕНАТА У ПРВУ ГОДИНУ МАСТЕР АКАДЕМСКИХ СТУДИЈА
ЗА ШКОЛСКУ 2012/2013. ГОДИНУ
1. ОПШТЕ ОДРЕДБЕ
1.1. У прву годину мастер академских студија може се уписати лице које jе завршило
одговарајуће основне академске студије утврђене студијским програмом и то:
- на мастер академске студије које имају 60 ЕСПБ бодова, могу се уписати кандидати
који су претходно остварили обим 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 основних академских студија од најмање 180 ЕСПБ
бодова.
1.2. Студијским програмом односно одлуком наставно-научног већа факултета
утврђује се који су програми основних студија одговарајући за наставак студија на
одређеном студијском програму.
1.3. Редослед кандидата за упис у прву годину мастер академских студија утврђује се
на основу опште просечне оцене остварене на основним студијама и дужине студирања на
основним 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 општим актом из члана 1. став 2.
Правилника o упису студената на студијске програме Универзитета у Нишу («Гласник
Универзитета у Нишу» број 6/2007 и број 4/2011) 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 нострификовану диплому о
претходном образовању и оствареним бројем ЕСПБ бодова, пружи доказ о познавању српског језика у
складу са Статутом Универзитета 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. Пријављивање на Конкурс за упис на мастер академске студије обавиће се у
периоду од 17.09.2012. године до 19.10.2012. године, осим на Факултету уметности где ће
рок за пријављивање кандидата за упис на студијске програме мастер академских студија
бити од 17. септембар 2012. године до 28. септембра 2012 године. Упис кандидата који су
стекли право да се упишу на мастер академске студије обавиће се у периоду од 22.10.2012.
године до 30.10.2012. године.
3.2. Факултети састављају ранг листе пријављених кандидата. За тачност података из
ранг листе факултета одговоран је декан. Право на упис стиче кандидат који је на ранг листи
рангиран у оквиру броја утврђеног за упис.
3.3. Факултет објављује ранг листу пријављених кандидата, на огласној табли и
интернет страници факултета у року који је утврђен конкурсом.

4. ДОКУМЕНТАЦИЈА КОЈУ ПОДНОСЕ КАНДИДАТИ
4.1. Документација која се подноси приликом пријављивања на конкурс:
- Оверена копија дипломе;
- Оригинал извод из матичне књиге рођених или венчаних.
Ближа обавештења о условима уписа и полагања пријемног испита налазе се на
огласним таблама и сајтовима факултета Универзитета у Нишу.

УНИВЕРЗИТЕТ У НИШУ
Ул. Универзитетски трг 2,

тел.018/257-970, 018/258-500, фах 018/257-950
E-mail: uniuni@ni.ac.rs
http://www.ni.ac.rs

Универзитет у Нишу уписује на мултидисциплинарне мастер академске студије
(једногодишње
студије)
школске
2012/2013.
године,
на
студијском
програму
Мултимедијалне технологије:


32 студента који сами финанасирају трошкове студија;

На мастер академске студије могу се уписати:
- лица која су завршила основне академске студије и остварила најмање 240 ЕСПБ
бодова
- лица која имају стечен VII степен високог образовања.
Ова лица треба да имају стечено претходно образовање у областима из поља
техничко-технолошких наука, природно-математичких наука или у областима које су у
директној или индиректној вези са мултимедијима.
Школарина износи 89.000.00 динара, а за студенте стране држављане 2.000 €.
Заинтересовани кандидати подносе пријаве Универзитету у Нишу, Служби за наставу
и образовање, канцеларија број 18.
За све додатне информације заинтересовани кандидати могу се обратити Служби за
наставу и образовање Универзитета у Нишу на телефон: 018/258-500 или на E-mail:
milica@ni.ac.rs и rastkop@ni.ac.rs.

ГРАЂЕВИНСКО-АРХИТЕКТОНСКИ ФАКУЛТЕТ У НИШУ
Ул. Александра Медведева 14,
тел. 018/588-212, 588-215, 588-266, 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 2012/2013. години на
студијским програмима мастер академских студија уписати следећи број студената:
СТУДИЈСКИ ПРОГРАМ
Грађевинарствосаобраћајнице
Грађевинарствохидротехника
Грађевинарство-конструкције
Архитектонско-пројектантски
Архитектонскоконструктивни
УКУПНО
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Висина школарине за студенте студијских
 Грађевинарство-саобраћајнице
 Грађевинарство-хидротехника
 Грађевинарство-конструкције
износи 70.000 динара.
Висина школарине за студенте студијских
 Архитектонско-пројектантски
 Архитектонско-конструктивни
износи 90.000 динара.
Висина школарине за студенте стране
противвредности на дан уплате.
Ближа обавештења о условима уписа
Факултета.

програма:

програма:

држављане износи 1.500 € у динарској
можете наћи на огласној табли и сајту

ЕКОНОМСКИ ФАКУЛТЕТ У НИШУ

Ниш, Трг Краља Александра Ујединитеља бр. 11
Телефон: 018/528-625: 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 – Економија 180
студената, од којих 150 плаћа школарину, а 30 се финансира из буџета Републике Србије
(према Одлуци Владе РС број 612-3698/2012 од 25. маја 2012. године).
Студенти на мастер академским студијама уписују Студијски програм ЕКОНОМИЈА,
односно један од следећа осам модула:
 Општа економија (24 студента)
 Рачуноводство, ревизија и финансијско управљање (24 студента)
 Финансије, банкарство и осигурање (18 студената)
 Менаџмент предузећа (24 студента)
 Маркетинг (24 студента)
 Међународни менаџмент (24 студента)
 Менаџмент у туризму (24 студента)
 International Business Development (18 студената) - Програм на овом модулу
се одвија на енглеском језику и постоји могућност (под посебним условима)
стицања двојне дипломе - Економског факултета у Нишу и Високе пословне
школе - Groupe ESC Clermont Graduate School of Management, ClermontFerrand, France.
Школарина за школску 2012/2013. годину износи 85.000,00 динара, уз могућност
плаћања у четири рате. Уплате извршити на жиро рачун факултета 840-1683666-17.
Школарина за стране држављане износи 1.000 €.
На мастер академске студије могу се уписати:
 лице које је завршило основне академске студије на економском факултету и
остварило 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 су здравственом
осигурању.
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
на
сајту
Факултета:
http://www.eknfak.ni.ac.rs/src/Master-studije.php и у служби за мастер студије Факултета).
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Потребна документација уз пријаву:
 Оверене фотокопије диплома о завршеном претходном образовању,
 Извод из матичне књиге рођених или венчаних,
 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).
Ближа обавештења о термину уписа и потребној документацији биће дата приликом
објављивања ранг листе за упис на Сајту Факултета и огласним таблама Факултета.
Све евентуалне исправке конкурса биће објављене на огласној Факултета и на
интернет презентацији Факултета и Универзитета у Нишу.

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 352 студента (150 студената на терет буџета)
на мастер академске студије (једногодишње студије) школске 2012/2013. године, на
следећим студијским програмима:
- ЕЛЕКТРОЕНЕРГЕТИКА- 32 студента,
- ЕЛЕКТРОНИКА И МИКРОПРОЦЕСОРСКА ТЕХНИКА-64 студента,
- РАЧУНАРСТВО И ИНФОРМАТИКА-96 студената,
- ТЕЛЕКОМУНИКАЦИЈЕ-96 студената и
- УПРАВЉАЊЕ СИСТЕМИМА-64 студента.
На мастер академске студије могу се уписати кандидати који су завршили основне
академске студије у трајању од најмање 4 године, односно кандидати који су остварили
најмање 240 ЕСПБ.
Лица која су заинтересована за упис подносе пријаве Факултету са одговарајућом
документацијом:
- оверена фотокопија дипломе
- уверење о положеним испитима
- извод из матичне књиге рођених
Школарина на свим студијским програмима за држављане Републике Србије и
држављане суседних држава износи 89.000,00 динара, а за остале студенте стране
држављане 2.000 €.
Електронски факултет ће након пријављивања кандидата сачинити ранг листу
кандидата на основу успеха у току основних академских студија и првих 150 кандидата
уписати на терет буџет Републике Србије а преосталих 202 кандидата у статусу
самофинансирајућих студената.
За све додатне информације заинтересовани кандидати могу се обратити Служби за
студентска питања на телефон: 018/ 529-623 или на E-mail: efinfo@elfak.ni.ac.rs и
ljiljana.mihajlovic@elfak.ni.ac.rs
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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 Машинско инжењерство, школске 2012/2013. године:
- 45 студената чије се образовање финансира из буџета Републике Србије,
- 45 студената чије образовање финансира Машински факултет у Нишу,
- 35 самофинансирајућих студената.
Студијски програм мастер академских студија Машинско инжењерство, који се
реализује у оквиру пет модула:
- Енергетика и процесна техника,
- Информационо производне технологије и индустријски менаџмент,
- Машинске конструкције, развој и инжењеринг,
- Мехатроника и управљање и
- Саобраћајно машинство, транспорт и логистика,
и вреди 120 ЕСПБ бодова, састављен је из oбaвeзних и избoрних прeдмeтa, чијим сe
сaвлaдaвaњeм oбeзбeђују нeoпхoднa академска знaњa и вeштинe зa стицaњe академског
назива Мастер нжењер машинства. У међународним односима ова титула одговара титули
Master of Science (M.Sc.). У Додатку дипломе, уз титулу, се обавезно додаје и назив
модула.
Завршетком мастер академских студија студенти могу уписати докторске академске
студије.
У прву годину мастер академских студија, студијски програм Машинско инжењерство,
може се уписати лице које има завршене основне академске студије неког од факултета
техничко-технолошких и природно-математичких наука са остварених најмање 180 ЕСПБ
бодова.
Кандидати који конкуришу за упис у прву годину мастер академских студија не
полажу пријемни испит већ се редослед утврђује на основу просечне оцене и дужине
студирања на основним академским студијама.
Висина школарине за самофинансирајуће студенте износи 45.000,00 динара.
Висина школарине за студенте страног држављанства износи 2.000,00 € .
II
Машински факултет у Нишу уписаће у прву годину мастер академских студија,
студијски програм Инжењерски менаџмент, школске 2012/2013. године:
- 40 студената чије се образовање финансира из буџета Републике Србије,
- 40 самофинансирајућих студената.
Студијски програм мастер академских студија Инжењерски менаџмент, који се
реализује у оквиру четири модула:
- Енергетски менаџмент,
- Индустријски менаџмент,
- Менаџмент у транспорту и логистици и
- Међународни пројектни менаџмент и предузетништво.
и 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 нжењер менаџмента. У међународним односима ова титула одговара
титули Master of Science (M.Sc.). У Додатку дипломе, уз титулу, се обавезно додаје и назив
модула.
Завршетком мастер академских студија студенти могу уписати докторске академске
студије.
На мастер академске студије, студијски програм Инжењерски менаџмент, може се
уписати лице које има завршене дипломске или мастер академске студије од 300 ЕСПБ
бодова или завршене основне академске студије са најмање 240 ЕСПБ бодова на неком од
сродних факултета групација техничко-технолошких и друштвено-хуманистичких наука.
Кандидати који конкуришу за упис у прву годину мастер академских студија не
полажу пријемни испит већ се редослед утврђује на основу просечне оцене и дужине
студирања на претходним академским студијама.
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Висина школарине за самофинансирајуће студенте износи 60.000,00 динара.
Висина школарине за студенте страног држављанства износи 2.000,00 € .
III
Машински факултет у Нишу у школској 2012/2013. години уписује:
5 студената чије се образовање финансира из буџета Републике Србије,
- 15 самофинансирајућих студената.
Студијски програм мастер академских студија Управљање и примењено
рачунарство вреди 60 ЕСПБ бодова и састављен је из oбaвeзних и избoрних прeдмeтa,
чијим сe сaвлaдaвaњeм oбeзбeђују нeoпхoднa академска знaњa и вeштинe зa стицaњe
академског назива Мастер нжењер машинства - за управљање и примењено
рачунарство. У међународнимодносима ова титула одговара титули Master of Science
(M.Sc.).
Завршетком мастер академских студија студенти могу уписати докторске академске
студије.
На мастер академске студије, студијски програм Управљање и примењено
рачунарство, могу се уписати кандидати са већ завршеним мастер академским студијама од
300 ЕСПБ, или са завршеним основним академским студијама са најмање 240 ЕСПБ, на
неком од сродних факултета из групација техничко-технолошких и природно-математичких
наука као и кандидати са завршеним сродним факултетом из групација техничкотехнолошких и природно-математичких наука, у четворогодишњем или петогодишњем
трајању.
Кандидати који конкуришу за упис не полажу пријемни испит већ се редослед
утврђује на основу просечне оцене и дужине студирања на претходно завршеним студијама.
Висина школарине за самофинансирајуће студенте износи 60.000,00 динара.
Висина школарине за студенте страног држављанства износи 2.000,00 € .
У колико на одговарајућем студијском програму не буду попуњена буџетска
места могућа је прерасподела у оквиру укупне квоте од 90 одобрених места на
буџету Републике Србије.
Све потребне информације могу се добити у Одсеку за наставна и студентска питања
Факултета (телефони: 018/500-673 , 018/588-228 и 018/500-620).

ПРАВНИ ФАКУЛТЕТ У НИШУ

Ниш, Трг Краља Александра 11

тел. 018/ 500-201,500-203, телефакс 523-747;
E-mail: pravni@prafak.ni.ac.rs
http://www.prafak.ni.ac.rs

Правни факултет Универзитета у Нишу уписује у прву годину Студијског програма
мастер академских студија права за школску 2012/2013. годину, ради стицања стручног
назива мастер правник, укупно 200 студента, и то:
 50 студената који се финансирају из буџета, и
 150 студената који плаћају школарину.
Студијски програм мастер академских студија траје једну годину (два семестра).
Успешно окончање студија подразумева савладавање градива из два обавезна
оредмета, четири изборна предмета са листе изборних предмета сваког модула, као и израду
и одбрану завршног – мастер рада.
Мастер академксе студије организују се по следећим модулима:
1. Правно-теоријски модул;
2. Јавно-правни модул;
3. Кривично-правни модул;
4. Грађанско-правни модул;
5. Трговинско-правни модул;
6. Правно-економски модул;
7. Правно-историјски модул;
8. Међународно-правни модул;
9. Међународно-пословни модул:
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Студијски програм мастера академских студија права заинтересовани кандидати могу
видети на Интернет страници Факултета.
http://www.prafak.ni.ac.rs/files/studije/Studijski_program_MASTER%20studije_2011.pdf
Услови уписа на Студијски програм мастера академских студија ближе су одређена
Одлуком Наставно-научног већа Правног факултета у Нишу, бр. 01-1230/8 од 05.07.2012.
године, а у складу са одредбама Правилника о упису студената на студијске програме
Универзитета у Нишу.
Текст Одлуке заинтересовани кандидати могу да виде на Интернет страници
Факултета
http://www.prafak.ni.ac.rs/files/master/Odluka-uslovi_upisa-MASTER2012.pdf
Мастер академске студије могу да упишу:
1. Кандидати који су основне академске студије завршили по студијским програмима
предвиђеним Законом о високом образовању и остварили 240 ЕСП бодова
(Детаљније о условима уписа ове категорије кандидата погледати члан I, као и IV
и V Одлуке);
2. кандидати који су основне студије завршили на факултету према прописима који
су важили до ступања на снагу Закона о високом образовању, у трајању од
најмање четири године (VII-1 степен стручне спреме). (Детаљније о условима
уписа ове категорије кандидата погледати члан II, као и IV и V Одлуке);
На мастер академске студије може се уписати и страни држављанин 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 Факултета.
Упис на мастер академске студије лица које је високошколску исправу стекло у
Републици Српској спровешће се у складу са одредбама међународног споразума и одлуке
Факултета.
Висина школарине за упис студената на мастер академске студије права износи
105.000 динара.
Редослед кандидата за упис на мастер академске студије утврђује се на основу опште
просечне оцене остварене на основим студијама.
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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 2012/2013. године 160 студената чије ће се образовање финансирати из
буџета, и 105 самофинансирајућих студената за студијске програме и у броју како следи:

Студијски програм

Буџет

Самофинансирањ
е

Математика

16

11

Примењена математика

16

11

Информатика

16

11

Општа физика

7

5

Примењена физика

7

5

Физика-информатика

7

5

Општа хемија

12

8

Примењена хемија

12

8

Биологија

17

10

Екологија и заштита природе

16

11

Географија

17

10

Туризам

17

10

УКУПНО

160

105

За упис у прву годину мастер академских студија може се пријавити лице које је
завршило одговарајуће основне академске студије са најмање 180 ЕСПБ бодова. Рангирање
пријављених кандидата се врши према одговарајућим актима Природно-математичког
факултета.
Висина школарине за самофинансирајуће студенте (60 ЕСПБ) износи 75.000 динара.
Студенти могу платити школарину у једнократном износу приликом уписа у
одговарајућу годину студија, или у три рате и то: прва рата у износу од 50% укупне
школарине – приликом уписа године, друга рата у износу од 25% укупне школарине – до
30.11.2012. године, и трећа рата до 31.01.2013. године.

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 за
школску 2012/2013. годину укупно 32 студента из буџета Републике Србије, на следеће
студијске програме:
• Хемијске технологије
16 студената
• Прехрамбена технологија и биотехнологија
8 студената
• Текстилне технологије
8 студената
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,
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- на студијски програм Прехрамбена технологија и биотехнологија могу се уписати
студенти који су на основним академским студијама завршили студијски програм
Прехрамбена технологија и биотехнологија, и
- на студијски програм Текстилне технологије могу се уписати студенти који су на
основним академским студијама завршили студијски програм Текстилне технологије.
За упис судената 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.
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:
1. 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;
2. лица која имају завршено високо образовање у трајању мањем од осам семестара имају
право да упишу мастер академске студије у обиму од најмање 60 ЕСПБ бодова, уз накнадно
савладавање садржаја, односно предмета одговарајућих студијских програма првог степена
академских студија у обиму од 60 ЕСПБ бодова.
Веће Факултета, на предлог Комисије за наставу, утврђује садржај, односно предмете
студијског програма првог степена академских студија које лице треба да савлада ради
остваривања 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.
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Висина школарине за самофинансирајуће студенте износи 52.000 динара, а за стране држављане
1.600 €.
ДОКУМЕНТАЦИЈА КОЈУ ПОДНОСЕ КАНДИДАТИ:
 Пријава на конкурс (купује се у Скриптарници факултета)
 Оверена копија дипломе
 Уверење о положеним испитима са бројем остварених ЕСПБ бодова
 Оригинал извода из матичне књиге рођених и/или венчаних
Ближа обавештења о условима уписа налазе се и на огласним таблама и сајтовима
и
Технолошког факултета у Лесковцу и Универзитета у Нишу: http://www.tf.ni.ac.rs/
http://www.ni.ac.rs/

УЧИТЕЉСКИ ФАКУЛТЕТ У ВРАЊУ
Врање, Партизанска 14;
тел.017/422-962, 21-633
www.ucfaк.ni.ac.rs

Учитељски факултет у Врању Универзитета у Нишу на мастер академске студије за
школску 2012/2013 годину уписује 80 студената, и то:
Студијски програм – мастер учитељ (60 ЕСПБ)
20 студената на терет буџета
30 самофинансирајућих студената
Студијски програм - мастер васпитач (60 ЕСПБ)
10 студената на терет буџета
20 самофинансирајућих студената
На мастер академске студије могу се уписати кандидати који су завршили
одговарајуће основне академксе студије (учитељи и васпитачи) на којјима су остварили 240
ЕСПБ.
Право уписа на дипломске академске студије за образовање учитеља имају и лица
која су завршила основне четворогодишње студије са звањем професор разредне наставе
(по Закону о универзитету).
Страни држављани имају право уписа на Студијски програм као и домаћи држављани,
под условима прописани заједничким конкурсом за упис страних држављана на државне
факултете.
Редослед кандидата за упис на дипломске академске студије утврђује се на основу
опште просечне оцене остварене на основним студијама.
Документација коју кандидати подносе приликом пријаве за упис:
- oверена фотокопија дипломе,
- извод из матичне књиге рођених,
- пријава за упис (добија се на Факултету).
Школарина за самофинансирајуће студенте износи 80.000,00 динара (могућност
плаћања у више рата), а за стране држављане 1500 €.
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ФАКУЛТЕТ ЗАШТИТЕ НА РАДУ У НИШУ
Ниш, ул. Чарнојевића 10 а

Тел: (018) 529-701, 529-805, 529-712
Факс: (018) 249-962
E-mail: public.relation@znrfak.ni.ac.rs
Интернет адреса: http://www.znrfak.ni.ac.rs

Факултет Заштите на раду у Нишу уписује 160 студента у прву годину мастер
академских студија школске 2012/2013. године 65 студенaта који се финансирају буџета
и 95 самофинасирајућих студенатa на следеће акредитоване студијске програме:
Студијски програм

Буџет

Самофинансирање

Укупно

Инжењерство
заштите
животне средине

13

19

32

Заштита на раду

13

19

32

Заштита од пожара

13

19

32

Управљање
ситуацијама

ванредним

13

19

32

комуналним

13

19

32

65

95

160

Управљање
системом

УКУПНО

Мастер академске студије трају две године, обима 120 ESPB бодова. Савладавањем
студијског програма студент стиче академски назив мастер инжењер заштите животне
средине или мастер инжењер заштите на раду.
На мастер академске студије може се уписати лице које је завршило одговарајуће
основне академске студије са најмање 180 ESPB бодова, као и лице са стеченим високим
образовањем по прописима који су важили до ступања на снагу Закона о високом
образовању, на начин и под условима прописаним општим актима Факултета.
Рангирање кандидата врши се према одговарајућим општим актима Факултета.
Висина школарине за самофинансирајуће студенте износи 72.000,00 динара.
За студенте стране држављане школарина износи 1.500,00 €.
Школарина се може платити у целости приликом уписа или у три једнаке рате.
Детаљне информације о условима конкурса биће објављене на огласној табли и
интернет страници Факултета www.znrfak.ni.ac.rs
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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.
бр.

1.
2.
3.
4.

Назив студијског програма

Студијски програм -Сликарство
Студијски програм –Графички
дизајн
Студијски програм - Општа
музичка педагогија
Студијски програм – Извођачке
уметности
Модул - Клавир
Модул – Гудачки инструменти
/ Виолина, Виолончело, Виола,
Контрабас/
Модул – Дувачки инструменти
/ Флаута, Хорна, Кларинет /
Модул – Соло певање
Модул - Гитара
Модул - Хармоника
Укупно

Број студената
финансираних
из буџета

Број
Укупан
студената
број
који
студената
плаћају
школарину

5

5

10

5

5

10

9

11

20

3

2

5

3

3

6

2

2

4

1

1

2

1

1

2

1

0

1

30

30

60

Висина школарине за упис самофинансирајућих студената на студијске програме
мастер академских студија за све студијске програме износи 120.000,00 динара.
Висина школарине за упис страних држављана на студијске програме мастер
академских студија за све студијске програме износи 1.500,00 €, 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 и које
положи испит за проверу склоности и способности, односно пријемни испит.
На студијске програме мастер академских студија може се уписати лице које је стекло
одговарајуће високо образовање по прописима који су важили до дана ступања на снагу
Закона о високом образовању у трајању од најмање 8 (осам) семестра и које положи испит
за проверу склоности и способности, односно пријемни испит.
Кандидати за упис на мастер академске студије, приликом пријављивања подносе:
 попуњен пријавни лист;
 оргинал Извода из матичне књиге рођених;
 оверену фотокопију дипломе или уверење о завршеном претходном
школовању;
 препис оцена са ЕСПБ (ако их има);
 доказ о уплати накнаде трошкова полагања испита.
Рок за пријављивање кандидата за упис на студијске програме мастер академских
студија је од 17. до 28. септембар 2012 године.
Ближи критеријуми за упис студената на студијске програме мастер академских
студија, начин полагања и спровођења испита за проверу склоности и способности
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кандидата, односно пријемног испита предвиђени су одредбама Закона о високом
образовању, Статута Факултета, 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 и огласној табли Факултета.
За све додатне информације заинтересовани кандидати могу се обратити Служби за
наставу и студентска питања на телефон: 018/522-396 или мејл snezanam@artf.ni.ac.rs

ФАКУЛТЕТ СПОРТА И ФИЗИЧКОГ ВАСПИТАЊА У НИШУ
Ниш, Чарнојевићева бр. 10-а
телефони 018/ 510-900
E-mail: info@fsfv.ni.ac.rs
http: www.fsfv.ni.ac.rs

Факултет спорта и физичког васпитања у Нишу уписује у прву годину мастер
академских студија за школску 2012/2013. годину, и то 20 студената који се финансирају из
буџета и 80 самофинансирајућих студената, ради стицања
стручног звања мастер
професор физичког васпитања и спорта.
Мастер академске студије може да упише лице које је завршило основне академске
студије на неком од факултета спорта и физичког васпитања и остварило најмање 240 ЕСПБ
бодова.
Право на упис имају и лица која имају стечено високо образовање на неком од
факултета спорта и физичког васпитања, према прописима који су важили до ступања на
снагу Закона о високом образовању, у трајању од најмање осам семестра, имају право на
упис на мастер академске студије под условима и на начин прописан Правилником о упису
студената на студијске програме Универзитета у Нишу („Гласник Универзитета у Нишу“,
бр.6/2007) и општим актом Факултета.
На мастер академске студије може се уписати и страни држављанин под истим
условима као и домаћи држављанин, уз обавезу плаћања школарине, осим ако
међународним споразумом или билатералним споразумом Универзитета није другачије
одређено.
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.
Висина школарине за самофинансирајућe студенатe износи 110.000,00 динара, за
стране студенте 4.000,00 € и се може платити у више месечних рата.

ФИЛОЗОФСКИ ФАКУЛТЕТ У НИШУ
Ниш, Ћирила и Методија број 2

Телефони: 018/527-649, 514-312, 514-313, 514-244 локал 141 или 514-311 локал 105
Телефакс: 018/514-310
http://www.filfak.ni.ac.rs

Филозофски факултет Универзитета у Нишу уписује у прву годину мастер
академских студија (једногодишње студије) школске 2012/13. године 195 студената; 100
буџетских студената и 95 самофинансирајућих.
БРОЈ СТУДЕНАТА И ШКОЛАРИНА:
Ред.
Студијски програм
бр.
1.
Мастер академске студије историје
2.
Мастер академске студије психологије
3.
Мастер академске студије педагогије
4.
Мастер академске студије социологије
Мастер академске студије новинарства
5.
6.
Мастер академске студије англистике
7.

Мастер академске студије филологије
Укупно:

из буџета
10
20
15
6
8
25

самофинансирањем
10
20
15
10
10
10

16
100

20
95
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Висина школарине за самофинансирајуће студенте износи 95.000,00 динара за
држављане Републике Србије и 2.500 € за стране држављане.
Студент држављанин Републике Србије може уплатити школарину у једнократном
износу, приликом уписа у прву годину студија, или у три рате.
На мастер академске студије могу се уписати кандидати који су завршили
одговарајуће основне академске студије утврђене студијским програмом из области
друштвено-хуманистичких наука, у трајању од 4 године, односно кандидати који су
остварили најмање 240 ЕСПБ бодова.
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 састоји од теста знања из области обухваћених програмом
основних академских студија на Филозофском факултету у Нишу:
- на Студијском програму мастер академске студије историје тест знања из
историје;
- на Студијском програму мастер академске студије психологије тест знања из
психологије;
- на Студијском програму мастер академске студије педагогије тест знања из
педагогије;
- на Студијском програму мастер академске студије социологије тест знања из
социологије;
- на Студијском програму мастер академске студије новинарстава тест знања из
комуникологије и новинарства;
- на Студијском програму мастер академске студије англистике тест знања из
енглеског језика;
- на Студијском програму мастер академске студије филологије:
1. Модул - Српска и компаративна књижевност: тест знања из књижевности;
2. Модул - Српски језик: тест знања из српског језика.
Редослед кандидата за упис на мастер академске студије утврђује се на основу опште
просечне оцене остварене на основним студијама, броја бодова остварених на пријемном
испиту и дужине студирања на основним студијама.
Додатне информације могу се добити у Служби за наставу и студентска питања
Факултета код координатора за мастер и докторске студије на телефон телефоне: 018/527649, 514-312, 514-313, 514-244, локал 141. и на сајту Факултета – www.filfak.ni.ac.rs
ДОКУМЕНТАЦИЈА КОЈУ ПОДНОСЕ КАНДИДАТИ:
Лица заинтересована за упис подносе пријаве Фкултету са одговарајућом
документацијом:
- оверена фотокопија дипломе или уверења о завршеном претходном
образовању,
- извод из матичне књиге рођених,
- уверење о положеним испитима,
- доказ о уплати накнаде за полагање пријемног испита у износу од 9.000,00
динара. Уплате се врше на текући рачун Факултета број 840-1818666-89 са
позивом на број 742121028.
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