На основу члана 84. став 3. Закона о високом образовању („Службени гласник РС”,
бр. 76/05, 100/07-аутентично тумачење, 97/08 и 44/10) и члана 43. став 1. Закона о Влади
(„Службени гласник РС”, бр. 55/05, 71/05-исправка, 101/07, 65/08 и 16/11), Одлуке Владе о
броју студената за упис у прву годину студијских програма основних академских студија
који се финансирају из буџета за високошколске установе чији је оснивач Република, за
школску 2012/2013. годину, Одлуке Владе о броју студената за упис у прву годину
студијских програма основних струковних студија који се финансирају из буџета, за високе
школе струковних студија чији је оснивач Република за школску 2012/2013. годину,
("Службени гласник РС", број 54/12), Одлуке Владе АП Војводине о броју студената за
упис у прву године студијских програма основних струковних, академских и интегрисаних
студија који се финансирају из буџета АП Војводине на факултетима у саставу
Универзитета у Новом Саду у школској 2012/2013. години и Одлуке Владе АП Војводине о
броју студената за упис у прву године студијских програма основних струковних студија
који се финансирају из буџета АП Војводине у високим школама струковних студија чији је
оснивач АП Војводина у школској 2012/2013. години: Универзитет у Београду, Универзитет
уметности у Београду, Универзитет у Новом Саду, Универзитет у Нишу, Универзитет у
Крагујевцу, Универзитет у Приштини са привременим седиштем у Косовској Митровици,
Државни универзитет у Новом Пазару и Конференција академија струковних студија
Србије расписују заједнички
КОНКУРС
ЗА УПИС СТУДЕНАТА У ПРВУ ГОДИНУ ОСНОВНИХ И ИНТЕГРИСАНИХ
СТУДИЈА НА ВИСОКОШКОЛСКИМ УСТАНОВАМА ЧИЈИ ЈЕ ОСНИВАЧ
РЕПУБЛИКА ЗА ШКОЛСКУ 2012/2013. ГОДИНУ
ОПШТЕ ОДРЕДБЕ
1. Високошколске установе ће утврдити број студената по студијским програмима у
оквиру броја студената који се финансирају из буџета, који је утврдила Влада својим
Одлукама о броју студената за упис у прву годину студијских програма основних
академских студија за универзитете и факултете као и за основне струковне студије за
високе школе струковних студија чији је оснивач Република за школску 2012/2013. годину,
односно у оквиру укупног броја студената одобреног у дозволи за рад високошколске
установе. Уколико високошколска установа има дозволу за рад на основу члана 116. Закона
о високом образовању, приликом утврђивања укупног броја студената водиће рачуна о
својим просторним и кадровским капацитетима.
2. У прву годину основних или интегрисаних студија на високошколским установама
може се уписати лице које има средње образовање у четворогодишњем трајању, односно
лице које има средње образовање у четворогодишњем трајању утврђено овим конкурсом.
3. У прву годину основних или интегрисаних студија на високошколским установама
из поља уметности може се уписати лице које има средње образовање у четворогодишњем
трајању, односно лице које нема завршено средње образовање под условима утврђеним
овим конкурсом.
4. Кандидати који конкуришу за упис полажу пријемни испит, односно испит за
проверу склоности и способности ако је полагање таквог испита предвиђено овим
конкурсом. Пријемни испит обухвата програмске садржаје који су изучавани у средњој
школи у четворогодишњем трајању, у струци за коју кандидат конкурише.
Кандидат је дужан да полаже све испите предвиђене овим конкурсом, за
високошколску установу за коју конкурише.
Кандидати који конкуришу за упис на високошколским установама из поља
уметности обавезни су да положе испит за проверу склоности и способности. Под

положеним испитом за проверу склоности и способности подразумева се постизање броја
бодова изнад прага који утврђују високошколске установе из поља уметности појединачно.
5. Сродне високошколске установе могу утврдити заједничке или јединствене
програме пријемног испита, односно испита за проверу склоности и способности, и
одржати заједнички пријемни испит или испит за проверу склоности и способности,
уколико је то овим Конкурсом утврђено.
6. Избор кандидата за упис у прву годину основних студија обавља се према
резултату постигнутом на пријемном испиту односно испиту за проверу сколоности и
способности и према општем успеху постигнутом у средњој школи. Ранг листа се сачињава
према укупном броју бодова сваког кандидата по утврђеним мерилима. Кандидат може
освојити највише 100 бодова.
7. Под општим успехом у средњој школи подразумева се збир просечних оцена из
свих предмета са нумеричким оценама у првом, другом, трећем и четвртом разреду,
помножен са 2 (два). По овом основу кандидат може стећи најмање 16, а највише 40 бодова.
Под општим успехом у средњој школи, приликом конкурисања на високошколске установе
из поља уметности, подразумева се збир просечних оцена из свих предмета у првом,
другом, трећем и четвртом разреду. По овом основу кандидат може стећи на
високошколским установама из поља уметности најмање 8, а највише 20 бодова.
Просечне оцене и општи успех у средњој школи рачунају се по правилима заокруживања на
две децимале.
8. Резултат који кандидат постиже на пријемном испиту односно испиту за проверу
склоности и способности оцењује се од 0 до 60 бодова, односно од прага (прописаног од
стране високошколске установе из поља уметности) до 80 бодова, за кандидате на
високошколским установама из поља уметности.
9. Високошколска установа утврђује ЈЕДИНСТВЕНУ РАНГ ЛИСТУ свих кандидата
са укупним бројем бодова стеченим по свим критеријумима утврђеним овим конкурсом, без
обзира на начин финансирања.
На високошколским установама где је предвиђено полагање испита за проверу склоности и
способности право на рангирање на јединственој ранг листи имају само они кандидати који
су положили испит за проверу склоности и способности. Те високошколске установе
утврђују јединствену ранг листу кандидата који су положили испит за проверу склоности и
способности са укупним бројем бодова стеченим по свим критеријумима утврђеним овим
конкурсом, без обзира на начин финансирања. Место на јединственој ранг листи и број
укупно постигнутих бодова одређују да ли кандидат може бити уписан у прву годину
основних односно интегрисаних студија.
10. Кандидат може бити уписан на терет буџета ако се налази на јединственој ранг
листи до броја одобреног за упис кандидата на терет буџета, који је одређен овим
конкурсом за високошколску установу, и има више од 50 бодова.
11. Кандидат може бити уписан као самофинансирајући студент уколико се на
јединственој ранг листи налази до утврђеног укупног броја студената и има најмање 30
бодова.
12. Учесник конкурса који сматра да редослед кандидата на јединственој ранг листи
није утврђен на начин предвиђен Конкурсом, може поднети приговор декану/директору
високошколске установе на којој је конкурисао за пријем у року од 24 сата од објављивања
ранг листе. Декан/директор доноси одлуку о приговору у року од 24 сата од подношења
приговора. Кандидат може изјавити жалбу Савету високошколске установе у року од 24
сата од пријема решења. Савет решава по жалби у року од два дана од њеног пријема.
13. Након одлучивања по приспелим приговорима односно жалбама, високошколска
установа утврђује и објављује КОНАЧНУ РАНГ ЛИСТУ свих кандидата са укупним бројем
бодова стеченим по свим критеријумима утврђеним овим конкурсом. Коначна ранг листа је
основ за упис кандидата.

14. Ако се кандидат, који је остварио право на упис по конкурсу, не упише у
предвиђеном року, високошколска установа ће уписати уместо њега следећег кандидата,
према редоследу на коначној ранг листи, у року утврђеном конкурсом.
КОНКУРСНИ РОКОВИ
ПРВИ КОНКУРСНИ РОК траје од 27. јуна до 18. јула 2012. године и то:
- пријављивање кандидата: 27., 28. и 29. јуна 2012. године;
- полагање пријемних испита: 02., 03. и 04. јула 2012. године, према распореду
објављеном на високошколској установи;
- упис кандидата мора бити завршен до 18. јула 2012. године.
ПРВИ КОНКУРСНИ РОК ЗА УНИВЕРЗИТЕТ УМЕТНОСТИ У БЕОГРАДУ
Факултет музичке уметности:
од 13.јуна до 14.јула 2012. године
Факултет драмских уметности:
од 19.јуна до 18. јула 2012. године
Факултет примењених уметности од 25.јуна до 19. јула 2012. године
Датуме полагања пријемних испита, објављивања јединствене РАНГ- ЛИСТЕ,
термина жалбе, коначне РАНГ-ЛИСТЕ и уписа кандидата одредиће свака
високошколска установа у оквиру горе поменутих термина.
Сва ближа обавештења у вези са спровођењем конкурса биће истакнута на огласним
таблама високошколских установа.
ДРУГИ КОНКУРСНИ РОК високошколске установе ће огласити 31. јула 2012.
године на исти начин.
ДРУГИ КОНКУРСНИ РОК траје од 03. до 20. септембра 2012. године и то:
- пријављивање кандидата 03. и 04. септембра 2012. године,
- полагање пријемних испита 06., 07. и 08. септембра 2012. године, према распореду
објављеном на високошколској установи,
- упис кандидата мора бити завршен до 20. септембра 2012. године.
ДРУГИ КОНКУРСНИ РОК ЗА УНИВЕРЗИТЕТ УМЕТНОСТИ У БЕОГРАДУ
Факултет ликовних уметности: 27. августа до 18.септембра 2012.године.
Датуме полагања пријемних испита, објављивања јединствене РАНГ- ЛИСТЕ,
термина жалбе, коначне РАНГ-ЛИСТЕ и уписа кандидата одредиће свака
високошколска установа у оквиру горе поменутих термина.
Сва ближа обавештења у вези са спровођењем конкурса биће истакнута на огласним
таблама високошколских установа.
УПИС ДРЖАВЉАНА СРБИЈЕ КОЈИ СУ СРЕДЊУ ШКОЛУ ЗАВРШИЛИ У
ИНОСТРАНСТВУ
Држављани Србије који су средњу школу завршили у иностранству школују се у
Републици Србији под истим условима као остали држављани Републике Србије,
укључујући право на буџетско финансирање. Ако ови кандидати немају нострификована
документа потребна за упис у првом конкурсном року, високошколска установа ће им
омогућити да конкуришу у ДРУГОМ КОНКУРСНОМ РОКУ по претходно обављеној
нострификацији њихових школских сведочанстава стечених у иностранству.
Ови кандидати уписују се на високошколске установе на основу посебне ранг листе
у оквиру квоте која се утврђује као 2 одсто броја одређеног за упис студената на терет
буџета, односно броја оних који плаћају школарину.

УПИС ПРИПАДНИКА СРПСКЕ НАЦИОНАЛНЕ МАЊИНЕ
Припадници српске националне мањине из суседних земаља школују се у Републици
Србији под истим условима као и држављани Републике Србије, укључујући право на
буџетско финансирање. Ако ови кандидати немају нострификована документа потребна за
упис, високошколска установа ће им омогућити да конкуришу уз потврду Министарства
просвете и науке о томе да је започета нострификација њихових школских сведочанстава
стечених у иностранству. Приликом уписа, кандидати су дужни да високошколској
установи поднесу нострификована документа.
УПИС СТРАНИХ ДРЖАВЉАНА
Страни држављани школују се у Републици Србији под истим условима као
држављани Републике Србије. Приликом уписа страних држављана, високошколска
установа је дужна да води рачуна да не прекорачи укупан број студената одобрен дозволом
за рад. Страни држављани сами финансирају своје школовање, а висину надокнаде за
студије одређује високошколска установа. Приликом пријављивања на конкурс, кандидати
подносе нострификовану диплому о завршеној средњој школи у четворогодишњем трајању.
Приликом уписа, кандидати су дужни да високошколској установи поднесу доказ:
- да су здравствено осигурани за школску годину коју уписују;
-да владају језиком студија, што се доказује уверењем овлашћене комисије.
ОСТАЛЕ ОДРЕДБЕ
1. Кандидати приликом пријаве на конкурс подносе на увид ОРИГИНАЛНА
ДОКУМЕНТА, а уз пријавни лист предају фотокопије ових докумената, и то:
- сведочанства сва четири разреда завршене средње школе,
- диплому о положеном завршном, односно матурском испиту,
- доказ о уплати накнаде за полагање пријемног испита, односно испита за проверу
склоности и способности.
2. За полагање пријемног испита, односно испита за проверу склоности и
способности и за друге трошкове које има високошколска установа у вези са спровођењем
конкурса, кандидати плаћају накнаду на жиро-рачун високошколске установе у износу који
иста одреди.
3. Кандидати су обавезни да на полагање пријемног испита, односно испита за
проверу склоности и способности понесу са собом личну карту или пасош.
4. Кандидати који стекну право на упис подносе:
- оригинална документа,
- извод из матичне књиге рођених,
- два обрасца ШВ-20,
- индекс,
- две фотографије формата 4,5 х 3,5 см и једну формата 2,5 х 2 и
- доказ о уплати накнаде за студенте који се сами финансирају.
5. Фотокопијe докумената кандидата који нису примљени на Конкурс се не враћају.
Опште и остале одредбе Конкурса се примењују уколико није другачије
утврђено текстом конкурса сваке појединачне високошколске установе.
Све исправке Конкурса биће објављене на огласној табли високошколске установе.
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Грађевинско-архитектонски факултет у Нишу уписује у прву годину основних
академских студија школске 2012/2013. године 170 студената чије се образовање финансира
из буџета и 110 самофинансирајућих студената.
Из буџета

Самофинансирање

АРХИТЕКТУРА

50

50

ГРАЂЕВИНАРСТВО

120

60

170

110

Студијски програм

УКУПНО

У прву годину основних академских студија може се уписати лице које има средње
образовање у четворогодишњем трајању.
Кандидати који конкуришу за упис на Студијски програм Грађевинарство полажу
пријемни испит из предмета Математика, и по избору Физика или Техничка механика.
Кандидати који конкуришу за упис на Студијски програм Архитектура, полажу
пријемни испит из предмета Математика и Слободно цртање.
Висина школарине за самофинансирајуће студенте држављане Србије износи 90.000
динара за Студијски програм Архитектура и 70.000 динара за студијски програм
Грађевинарство.
Висина школарине за студенте стране држављане износи 1.500 евра у динарској
противвредности.
Студент држављанин Србије може уплатити школарину у једнократном износу,
приликом уписа на Факултет или у две једнаке рате, приликом уписа на Факултет и
приликом уписа пролећног семестра.
Студент страни држављанин плаћа школарину у једнократном износу приликом
уписа на Факултет.
Ближа обавештења налазе се на огласним таблама Факултета и сајту Факултета.

ЕКОНОМСКИ ФАКУЛТЕТ У НИШУ

Ниш, Трг Краља Александра Ујединитеља бр. 11
Тел. 018/528-609; 528-678; 528-603; Факс: 523-268
E-mail: fakultet@eknfak.ni.ac.rs http://www.eknfak.ni.ac.rs
1. Економски факултет уписује у I годину основних академских студија:



300 студената чије се образовање финансира из буџета Републике Србије и
500 самофинансирајућих студената
на следеће студијске програме: Општа економија (100 студената), Рачуноводство,
ревизија и финансијско управљање (100 студената), Финансије, банкарство и осигурање
(300 студената), Пословно упрвљање са модулима: Менаџмент предузећа (75 студената),
Маркетинг (75 студената), Међународни менаџмент (75 студената) и Менаџмент у туризму
(75 студената).
2. Услови за упис
У прву годину основних академских студија могу се уписати:
а) лица која имају средње образовање у четворогодишњем трајању економске струке
или завршену гимназију;
б) лица која имају средње образовање у четворогодишњем трајању ако су у току тог
образовања изучавала програме из предмета од значаја за ове студије, и то:
 Основи економије,
 Пословна економија,
 Статистика,
 Национална економија.
в) лица која имају средње образовање у четворогодишњем трајању и не испуњавају
услове под а) и б) уз обавезу полагања допунских испита (Основи економије, Пословна
економија, Статистика, Национална економија).
3. Пријемни испит
Кандидати који конкуришу за упис у I годину полажу пријемни испит који обухвата
програмске садржаје који су изучавани у средњој школи.
Пријемни испит се полаже, из два предмета (по избору), од следећа четири предмета:
 Основи економије,
 Пословна економија,
 Математика,
 Социологија.
4. Избор кандидата за упис у I годину студија
Избор кандидата за упис у I годину основних студија обавља се према резултатима
постигнутим на пријемном испиту и према општем успеху постигнутом у средњој школи.
Ранг листа се сачињава према укупном броју бодова сваког кандидата по утврђеним
мерилима. Кандидат може освојити највише 100 бодова.
Општи успех у средњој школи подразумева збир просечних оцена из свих предмета
у првом, другом, трећем и четвртом разреду, помножен са два. По овом основу кандидат
може стећи најмање 16, а највише 40 бодова.
Резултат на пријемном испиту оцењује се од 0 до 60 бодова.
5. Јединствена ранг листа
Факултет утврђује јединствену ранг листу свих кандидата са укупним бројем бодова
стеченим по свим критеријумима утврђеним овим конкурсом, без обзира на начин
финансирања. Овако формирана ранг листа јесте основ за избор жељеног студијског
програма од стране кандидата.

Место на јединственој ранг листи и број укупно постигнутих бодова одређује да ли
кандидат може бити уписан у I годину основних студија.
5.1. Упис на терет буџета – кандидат може бити уписан на терет буџета ако се
налази на јединственој ранг листи до броја одобреног за упис кандидата на терет буџета
који је одређен овим конкурсом, а има најмање 51 бод.
5.2. Кандидат може бити уписан као самофинансирајући студент, уколико се на
јединствној ранг листи налази до броја одобреног за упис самофинансирајућих студената
који је одређен овим конкурсом, а има најмање 30 бодова.
Напомена: кандидат који је као ученик трећег и четвртог разреда средње школе освојио
једно од прва три места, на Републичком такмичењу које организује Министарство просвете
и спорта, односно на међународном такмичењу, не полаже пријемни испит из одговарајућих
предмета, а исти се вреднује са максималним бројем бодова.
6. Право приговора на јединствену ранг листу
Учесник конкурса који сматра да редослед кандидата на јединственој ранг листи није
утврђен на начин предвиђен конкурсом има право приговора декану Факултета у року од 24
часа од дана објављивања ранг листе.
Декан Факултета доноси одлуку о приговору у року од 24 часа од подношења
приговора.
Кандидат незадовољан Одлуком декана може изјавити жалбу Савету Факултета у року
од 24 часа од дана пријема одлуке Декана. Савет Факултета решава по жалби у року од 24
часа од дана њеног пријема.
7. Коначна ранг листа
Након окончања поступка по приспелим приговорима и жалбама, Факултет утврђује и
објављује коначну ранг листу свих кандидата са укупним бројем бодова стеченим по свим
критеријумима. Коначна ранг листа је основ за упис кандидата.
8. Померање (клизање) на коначној ранг листи
Ако се кандидат, који је остварио право на упис не упише у предвиђеном року Факултет
ће уписати уместо њега следећег кандидата, према редоследу на коначној ранг листи,
задњег дана уписа на факултет.
ПРВИ КОНКУРСНИ РОК траје од 27. 06. до 18. 07. 2012. године.

Пријављивање кандидата је 27, 28. и 29. 06. 2012. године, од 10,00 до 14,00
часова на шелтерима Службе за наставу и студентска питања.

Припремна настава организује се у времену од 18. до 25. 06. 2012. године, (накнада
за припремну наставу, по предмету, износи 3.500,00 динара и уплаћује се на жиро рачун
Факултета: 840-1683666-17).

Допунски испит полаже се 02.07.2012. године са почетком у 10,00 часова у Сали за
седнице Економског факултета у Нишу, а накнада износи 3.000,00 динара по предмету
(кандидат бира два од четири понуђена предмета).

Пријемни испит полаже се дана 03.07.2012.године, са почетком у 10,00 часова,
према распореду који ће бити објављен на огласним таблама Факултета.

Резултати пријемног испита и јединствена ранг листа биће објављени најкасније до
06.07.2012.године.

Коначна ранг листа биће објављена 09.07.2012.године, а од истог датума до
13.07.2012. године, обавиће се упис примљених кандидата.



ДОКУМЕНТАЦИЈА ПОТРЕБНА ЗА УПИС:
Кандидати приликом пријаве на конкурс подносе следећа оригинална
документа:
- пријава на конкурс (купује се у књижари Економског факултета),
- сведочанства сва четири разреда средње школе,
- диплому о положеном завршном испиту,
- извод из матичне књиге рођених,
- доказ о уплати накнаде за полагање пријемног испита (два испита – 7.000,00
динара) на жиро рачун Факултета.



Кандидати су обавезни да на полагање допунског и пријемног испита понесу
личну карту или пасош.



Кандидати који стекну право на упис подносе:
- оригинална документа,
- извод из матичне књиге рођених,
- 2 обрасца ШВ-20,
- индекс,
- 2 фотографије формата 4 x 6 цм,
- доказ о уплати школарине за студенте који се сами финансирају (у износу од
80.000,00 динара на више месечних рата за држављане Републике Србије и у
износу од 1500 евра за стране држављане; уплате се врше на жиро рачун
Факултета: 840-1683666-17).

КОНКУРС
ЗА УПИС СТУДЕНАТА У ПРВУ ГОДИНУ ОСНОВНИХ АКАДЕМСКИХ СТУДИЈА
НА ЕКОНОМСКОМ ФАКУЛТЕТУ У НИШУ ЗА ШКОЛСКУ 2012/2013. ГОДИНУ
У ВИСОКОШКОЛСКОЈ ЈЕДИНИЦИ У МЕДВЕЂИ
1.

Економски факултет уписује у I годину основних академских студија:
 30 студената чије се образовање финансира из буџета Републике Србије и
 35 самофинансирајућих студената
на студијски програм Пословно управљање, модул: Менаџмент предузећа.

2. Услови за упис
У прву годину основних академских студија могу се уписати:
а) лица која имају средње образовање у четворогодишњем трајању економске струке
или завршену гимназију;
б) лица која имају средње образовање у четворогодишњем трајању ако су у току тог
образовања изучавала програме из предмета од значаја за ове студије, и то:
 Основи економије,
 Пословна економија,
 Статистика,
 Национална економија.
в) лица која имају средње образовање у четворогодишњем трајању и не испуњавају
услове под а) и б) уз обавезу полагања допунских испита (Основи економије, Пословна
економија, Статистика, Национална економија).
3. Пријемни испит
Кандидати који конкуришу за упис у I годину полажу пријемни испит који обухвата
програмске садржаје који су изучавани у средњој школи.
Пријемни испит се полаже, из два предмета (по избору), од следећа четири предмета:






Основи економије,
Пословна економија,
Математика,
Социологија.

4. Избор кандидата за упис у I годину студија
Избор кандидата за упис у I годину основних студија обавља се према резултатима
постигнутим на пријемном испиту и према општем успеху постигнутом у средњој школи.
Ранг листа се сачињава према укупном броју бодова сваког кандидата по утврђеним
мерилима. Кандидат може освојити највише 100 бодова.
а. Општи успех у средњој школи подразумева збир просечних оцена из свих
предмета у првом, другом, трећем и четвртом разреду, помножен са два. По овом
основу кандидат може стећи најмање 16, а највише 40 бодова.
б. Резултат на пријемном испиту оцењује се од 0 до 60 бодова.
5. Јединствена ранг листа
Факултет утврђује јединствену ранг листу свих кандидата са укупним бројем бодова
стеченим по свим критеријумима утврђеним овим конкурсом, без обзира на начин
финансирања. Овако формирана ранг листа јесте основ за избор жељеног студијског
програма од стране кандидата.
Место на јединственој ранг листи и број укупно постигнутих бодова одређује да ли
кандидат може бити уписан у I годину основних студија.
5.1. Упис на терет буџета – кандидат може бити уписан на терет буџета ако се
налази на јединственој ранг листи до броја одобреног за упис кандидата на терет буџета
који је одређен овим конкурсом, а има најмање 51 бод.
5.2. Кандидат може бити уписан као самофинансирајући студент, уколико се на
јединствној ранг листи налази до броја одобреног за упис самофинансирајућих студената
који је одређен овим конкурсом, а има најмање 30 бодова.
Напомена: кандидат који је као ученик трећег и четвртог разреда средње школе освојио
једно од прва три места, на Републичком такмичењу које организује Министарство просвете
и спорта, односно на међународном такмичењу, не полаже пријемни испит из одговарајућих
предмета, а исти се вреднује са максималним бројем бодова.
6. Право приговора на јединствену ранг листу
Учесник конкурса који сматра да редослед кандидата на јединственој ранг листи није
утврђен на начин предвиђен конкурсом има право приговора декану Факултета у року од 24
часа од дана објављивања ранг листе.
Декан Факултета доноси одлуку о приговору у року од 24 часа од подношења
приговора.
Кандидат незадовољан Одлуком декана може изјавити жалбу Савету Факултета у
року од 24 часа од дана пријема одлуке Декана. Савет Факултета решава по жалби у року
од 24 часа од дана њеног пријема.
7. Коначна ранг листа
Након окончања поступка по приспелим приговорима и жалбама, Факултет утврђује и
објављује коначну ранг листу свих кандидата са укупним бројем бодова стеченим по свим
критеријумима. Коначна ранг листа је основ за упис кандидата.
8. Померање (клизање) на коначној ранг листи
Ако се кандидат, који је остварио право на упис не упише у предвиђеном року Факултет
ће уписати уместо њега следећег кандидата, према редоследу на коначној ранг листи,
задњег дана уписа на факултет.

ПРВИ КОНКУРСНИ РОК траје од 27. 06. до 18. 07. 2012. године.


Пријављивање кандидата је 27, 28. и 29. 06. 2012. године, од 10,00 до 14,00
часова у згради Основне школе (бивша Виша пословна школа).



Припремна настава организује се у времену од 18. до 25. 06. 2012. године, на
Економском факултету у Нишу (накнада за припремну наставу, по предмету, износи
3.500,00 динара и уплаћује се на жиро рачун Факултета: 840-1683666-17).



Допунски испит полаже се 02.07.2012. године са почетком у 10,00 часова у Сали за
седнице Економског факултета у Нишу, а накнада износи 3.000,00 динара по
предмету (кандидат бира два од четири понуђена предмета).



Пријемни испит полаже се дана 03.07.2012.године, са почетком у 10,00 часова, у
згради Основне школе (бивша Виша пословна школа) у Медвеђи, према распореду
који ће бити објављен на огласној табли Одељења.



Резултати пријемног испита и јединствена ранг листа биће објављени
најкасније до 06.07.2012.године.



Коначна ранг листа биће објављена 09.07.2012.године, а од истог датума, до
13.07.2012. године, обавиће се упис примљених кандидата.

ДОКУМЕНТАЦИЈА ПОТРЕБНА ЗА УПИС:





Кандидати приликом пријаве на конкурс подносе следећа оригинална
документа:
- пријава на конкурс (купује се у књижари Економског факултета),
- сведочанства сва четири разреда средње школе,
- диплому о положеном завршном (матурском) испиту,
- извод из матичне књиге рођених,
- доказ о уплати накнаде за полагање пријемног испита (два испита – 7.000,00
динара) на жиро рачун Факултета.
Кандидати су обавезни да на полагање допунског и пријемног испита понесу
личну карту или пасош.
Кандидати који стекну право на упис подносе:
- оригинална документа,
- извод из матичне књиге рођених,
- 2 обрасца ШВ-20,
- индекс,
- 2 фотографије формата 4 x 6 цм,
- доказ о уплати школарине за студенте који се сами финансирају (у износу од
80.000,00 динара на више месечних рата за држављане Републике Србије и у
износу од 1500 евра за стране држављане; уплате се врше на жиро рачун
Факултета: 840-1683666-17).

ЕЛЕКТРОНСКИ ФАКУЛТЕТ У НИШУ
18000 Ниш, Александра Медведева 14
Тел. 018/588-414, 529-623,
E-mail: efinfo@elfak.ni.ac.rs
http://www.elfak.ni.ac.rs
Електронски факултет у Нишу у првом конкурсном року уписује у прву годину
студија школске 2012/2013. године:
-ОСНОВНЕ
АКАДЕМСКЕ
СТУДИЈЕСтудијски
програм
ЕЛЕКТРОТЕХНИКА И РАЧУНАРСТВО са модулима: Електроенергетика, Електроника
и микропроцесорска техника, Електронске компоненте и микросистеми, Рачунарство и
информатика, Телекомуникације и Управљање системима - 350 студената који се
финансирају из буџета и 70 самофинансирајућих студената.
- ОСНОВНЕ СТРУКОВНЕ СТУДИЈЕ - Студијски програм ЕЛЕКТРОТЕХНИКА
И ИНФОРМАЦИОНЕ ТЕХНОЛОГИЈЕ- 120 студената.
За упис у I годину основних академских и основних струковних студија могу се
пријавити лица која имају средње образовање у четворогодишњем трајању.
Пријављивање кандидата је 27. 28. и 29.06.2012. године.
Сви кандидати који конкуришу за упис у I годину основних академских и основних
струковних студија полажу пријемни испит из Математике. Пријемни испит се полаже
04.07. 2012. године.
Школарина за самофинансирајуће студенте на свим студијским програмима и
нивоима студија износи 89.000,00 динара у 8 рата.
Школарина за студенте стране држављане на свим студијским програмима и
нивоима студија износи 2.000 еура. Студенти, држављани суседних држава, плаћају
школарину у износу од 89.000,00 динара.
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

МАШИНСКИ ФАКУЛТЕТ У НИШУ
Ниш, Александра Медведева 14
телефон: тел. 018/ 588-228 и 500-673
http://www.masfak.ni.ac.rs
Студијски програм
МАШИНСКО ИНЖЕЊЕРСТВО
Машински факултет у Нишу уписује у I годину oсновних академских студија,
школске 2012/2013. године, на студијском програму Машинско инжењерство:
- 240 студената чије се образовање финансира из буџета Републике Србије.
Студијски програм Основних академских студија Машинско инжењерство, који
вреди 180 ЕСПБ бодова, састављен је из oбaвeзних и избoрних прeдмeтa, чијим сe
сaвлaдaвaњeм oбeзбeђују нeoпхoднa академска знaњa и вeштинe зa стицaњe академског
назива Инжењер машинства. У Додатку дипломе уз титулу се може додати назив
усмерености:
- Енергетика и процесна техника,
- Информационо производне технологије и индустријски менаџмент,
- Машинске конструкције, развој и инжењеринг,
- Мехатроника и управљање и

- Саобраћајно машинство, транспорт и логистика,
коју студент може остварити избором одговарајуће групе предмета. Студијски програм је
усклађен са Болоњском декларацијом.
Завршетком Основних академских студија студенти могу уписати Мастер академске
студије у двогодишњем трајању, које вреде 120 ЕСПБ бодова, за стицање академског назива
Мастер инжењер машинства.
У прву годину Oсновних академских студија може се уписати лице које има средње
образовање у четворогодишњем трајању.
Кандидат који конкурише за упис у прву годину студија полаже пријемни испит из
предмета Математика.
За полагање пријемног испита Машински факултет у Нишу организује бесплатну
припремну наставу.
Висина школарине за самофинансирајуће студенте износи 45.000,00 динара.
Висина школарине за студенте страног држављанства износи 2.000,00 € .
Упис примљених кандидата обавиће се према коначној ранг-листи која ће бити
објављена
на
огласној
табли
Факултета,
као
и
на
интернет
адреси
http://www.masfak.ni.ac.rs.
Све потребне информације могу се добити у Одсеку за наставна и студентска питања
Факултета (телефони: 018/500-673 и 018/588-228).
Студијски програм
ИНЖЕЊЕРСКИ МЕНАЏМЕНТ
Машински факултет у Нишу уписује у I годину oсновних академских студија,
школске 2012/2013. године, на студијском програму Инжењерски менаџмент:
- 40 студената чије се образовање финансира из буџета Републике Србије,
- 40 самофинансирајућих студената.
Студијски програм Основних академских студија Машинско инжењерство, који
вреди 240 ЕСПБ бодова, састављен је из oбaвeзних и избoрних прeдмeтa, чијим сe
сaвлaдaвaњeм oбeзбeђују нeoпхoднa академска знaњa и вeштинe зa стицaњe академског
назива Дипломирани инжењер менаџмента.
Студијски програм је усклађен са Болоњском декларацијом.
Завршетком Основних академских студија студенти могу уписати Мастер академске
студије у једногодишњем трајању, које вреде 60 ЕСПБ бодова, за стицање академског
назива Мастер инжењер менаџмента.
У прву годину Oсновних академских студија може се уписати лице које има средње
образовање у четворогодишњем трајању.
Кандидат који конкурише за упис у прву годину студија полаже пријемни испит из
предмета Математика.
За полагање пријемног испита Машински факултет у Нишу организује бесплатну
припремну наставу.
Висина школарине за самофинансирајуће студенте износи 60.000,00 динара.
Висина школарине за студенте страног држављанства износи 2.000,00 € .
Упис примљених кандидата обавиће се према коначној ранг-листи која ће бити
објављена
на
огласној
табли
Факултета,
као
и
на
интернет
адреси
http://www.masfak.ni.ac.rs.
Све потребне информације могу се добити у Одсеку за наставна и студентска питања
Факултета (телефони: 018/500-620 и 018/500-673).

МЕДИЦИНСКИ ФАКУЛТЕТ У НИШУ
Ниш, Булевар др Зорана Ђинђића 81
телефон 018/4226-712, телефакс: 018/4238-770
E-mail: nastava@medfak.ni.ac.rs
http://www.medfak.ni.ac.rs

Медицински факултет у Нишу уписује у прву годину студија 300 студената чије се
образовање финансира из буџета и 156 самофинансирајућих студената, на следеће студијске
програме:

СТУДИЈСКИ ПРОГРАМ

Буџет

Самофинансира
ње

Интегрисане студије медицине
Интегрисане студије
стоматологије
Интегрисане студије
фармације
Основне струковне студије:
- Струковна медицинска
сестра
- Струковни зубни протетичар
- Орални хигијеничар
- Струковни санитарноеколошки
инжењер

180
60

/
/

/
/

Школарина за
стране
држављане
(евра)
2.200
2.500

60

/

/

2.500

60.000

1.500

/

84
24
24
24

Школари
на
(динара)

За упис у прву годину интегрисаних академских студија медицине и стоматологије
могу конкурисати кандидати који су завршили гимназију, школе медицинског усмерења
или средњу ветеринарску школу у четворогодишњем трајању.
Кандидати који конкуришу за упис у прву годину студија медицине и стоматологије
полажу пријемни испит из предмета Биологија и Хемија.
За упис у прву годину интегрисаних академских студија фармације могу
конкурисати кандидати који су завршили гимназију, школе медицинског усмерења или
хемијско-технолошку школу у четворогодишњем трајању.
Кандидати који конкуришу за упис у прву годину студија фармације полажу
пријемни испит из предмета Хемија и Математика.
Кандидат који је као ученик III или IV разреда средње школе освојио једно од прва
три места на републичком такмичењу које организује Министарство просвете и спорта,
односно на међународном такмичењу, не полаже пријемни испит из одговарајућег
наставног предмета. Ово се не односи на награде освојене на републичкој смотри научног и
уметничког стваралаштва талената. Кандидату се вреднује пријемни испит из тог предмета
максималним бројем бодова.
За упис у прву годину основних струковних студија за студијске програме:
струковна медицинска сестра, струковни зубни протетичар и орални хигијеничар могу
конкурисати кандидати који су завршили школе медицинског усмерења у
четворогодишњем трајању.
Кандидати који конкуришу за упис у прву годину ових струковних студијских
програма полажу пријемни испит из предмета Анатомија и физиологија човека.
За упис у прву годину основних струковних студија за студијски програм струковни
санитарно еколошки инжењер могу конкурисати кандидати који су завршили гимназију,

школе медицинског усмерења, средњу ветеринарску, средњу пољопривредну и средњу
хемијско-технолошку школу у четворогодишњем трајању.
Кандидати који конкуришу за упис у прву годину основних струковних студија за
студијски програм санитарно еколошки инжењер полажу пријемни испит из предмета
Анатомија и физиологија човека или Биологија и Хемија.

ПРАВНИ ФАКУЛТЕТ У НИШУ

Ниш, Трг Краља Александра 11
тел. 018/ 500-201,500-203, телефакс 018/4523-747;
E-mail: pravni@prafak.ni.ac.rs
http://www.prafak.ni.ac.rs
I Правни факултет у Нишу уписује у прву годину основних академских студија за
школску 2012/2013. годину 600 студената у седеишту факултета и 65 студената у
Високошколској јединици без својства правног лица Правног факултета у Нишу у Медвеђи
и то:
У седишту факултета:
-280 студената чије се образовање финансира из буџета и
-320 студената који плаћају школарину.
У Високошколској јединици без својства правног лица Правног факултета у
Нишу у Медвеђи:
- 30 студената чије се образовање финансира из буџета
- 35 студената који плаћају школарину
II ПРИЈАВЉИВАЊЕ КАНДИДАТА – 27, 28. и 29. јуна 2012. године на шалтеру
Службе од 10:00 до 14:00 сати.
Кандидат приликом пријаве на конкурс подноси документа у оригиналу или оверене
фотокопије уз увид у оригинале, и то:
1. извод из матичне књиге рођених,
2. сведочанства сва четири разреда завршене средње школе,
3. диплому о положеном завршном, односно матурском испиту,
4. доказ о уплати накнаде (7.000,00 динара) за полагање пријемног испита (уплата
на жиро рачун Факултета: 840-1734666-83), и
5. пријавни лист (купује се у књижари).
III ПРИЈЕМНИ ИСПИТ- полаже се 02. јула 2012. године са почетком у 8:30 сати.
Кандидат који конкурише за упис у прву годину основних академских студија,
полаже пријемни испит из Српског језика и Историје, по програму за гимназије.
Кандидат је обавезан да на полагање пријемног испита понесе са собом личну карту
или пасош.
Кандидат може на пријемном испиту да освоји максимално 100 поена, и то по основу
успеха из средње школе најмање 16, а највише 40 бодова. Максималан резултат са
пријемног испита износи 60 поена.
IV ОБЈАВЉИВАЊЕ ПРЕЛИМИНАРНЕ РАНГ ЛИСТЕ - 05. јула 2012. године у
9:00 сати
Факултет утврђује прелиминарну ранг листу свих кандидата са укупним бројем
бодова, без обзира на начин финансирања.
Сваки учесник конкурса има право да 05. јула 2012. године у термину од 10:00 до
14:00 сати изврши увид у резултате свог теста.

Учесник конкурса може поднети приговор на регуларност поступка утврђеног
конкурсом, регуларност пријемног испита или своје место на ранг листи у року од 36 сати
од објављивања прелиминарне ранг листе. Приговор се подноси Комисији за упис , на чији
предлог декан доноси решење по приговору у року од 24 сата од пријема приговора.
V КОНАЧНА РАНГ ЛИСТА - 10. јула 2012. године
VI УПИС ПРИМЉЕНИХ КАНДИДАТА – 12, 13, 16, 17. и 18. јула 2012. од 10:00
до 14:00 сати
Кандидат може бити уписан на терет буџета ако се налази на јединственој ранг
листи до броја 280. и ако има најмање 51 поен.
Кандидат може бити уписан као самофинансирајући студент уколико се на
јединственој ранг листи налази до утврђеног укупног броја студената (600) и има најмање
30 поена.
VII ШКОЛАРИНА
Школарина за упис држављана Републике Србије у школској 2012/13. години износи
80.000,00 динара.
Школарина за упис страних држављана у школској 2012/13. години износи 1.000,00
евра у динарској противвредности по средњем курсу Народне банке Србије.

ПРИРОДНО-МАТЕМАТИЧКИ ФАКУЛТЕТ У НИШУ
Ниш, Вишеградска бр. 33, телефони 018/533-015
Е-mail: pmfinfo@pmf.ni.ac.rs
www.pmf.ni.ac.rs

I.Природно-математички факултет у Нишу уписује у прву годину основних
академских студија школске 2012/2013. године 290 студената чије ће се образовање
финансирати из буџета за стручне називе и у броју како следи:
Стручни назив

Буџет

Математичар
Информатичар
Физичар
Хемичар
Биолог
Географ

54
32
45
45
60
54

УКУПНО

290

За упис у прву годину основних академских студија за све стручне називе
може се пријавити лице које има средње образовање у четворогодишњем трајању
свих смерова и свих струка.
Пријемни испит се полаже из следећих предмета:
- за стручни назив Математичар пријављени кандидати полажу пријемни
испит из математике,
- за стручни назив Информатичар пријављени кандидати полажу пријемни
испит из информатике или математике (кандидати се опредељују за

област из које полажу пријемни испит приликом пријављивања на конкурс
за упис),
- за стручни назив Физичар пријављени кандидати полажу пријемни испит
из физике,
- за стручни назив Хемичар пријављени кандидати полажу пријемни испит
из хемије,
- за стручни назив Биолог пријављени кандидати полажу пријемни испит из
биологије,
- за стручни назив Географ пријављени кандидати полажу пријемни испит
из географије.
Програми за полагање пријемног испита могу се добити на Факултету.
II.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 50 одсто приликом уписа
године, друга рата 25 одсто 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-mail: tehfak@ni.ac.rs
www.tehfak.ni.ac.rs

Технолошки факултет у Лесковцу уписаће у прву годину основних академских
студија укупно 120 студената из буџета по студијским програмима:
ХЕМИЈСКЕ ТЕХНОЛОГИЈЕ - укупно 60 студената:
 Фармацеутско-козметичко инжењерство
 Еколошко инжењерство
 Органска хемијска технологија и полимерно инжењерство
ПРЕХРАМБЕНА ТЕХНОЛОГИЈА И БИОТЕХНОЛОГИЈА - укупно 40
студената:
 Прехрамбена технологија
 Биотехнологија
ТЕКСТИЛНЕ ТЕХНОЛОГИЈЕ: - укупно 20 студената
 Текстилно инжењерство
 Индустријски дизајн текстилних производа
Школарина за студенте стране држављане износи 1.100 евра.
ОПШТЕ ОДРЕДБЕ
1. У прву годину основних академских студија могу се уписати лица са завршеном
средњом школом у четворогодишњем трајању и положеним пријемним испитом.
2. Kандидати који конкуришу за упис на студијске програме: Хемијске технологије,
Прехрамбена технологија и биотехнологија, Текстилне технологије (студијско подручје
Текстилно инжењерство), полажу пријемни испит из једног од три предмета:
Математика, Хемија или Физика, по избору.

Кандидати који конкуришу за упис на студијски програм Текстилне технологије,
студијско подручје Индустријски дизајн текстилних производа, полажу пријемни испит из
једног од следећа четири предмета: Математика, Хемија, Физика или Цртање, по избору.
3. Кандидати који су као ученици трећег и четвртог разреда средње школе, освојили
једно од прва три места на републичком такмичењу које организује Министарство
просвете, односно на међународном такмичењу, не полажу пријемни испит из
одговарајућег наставног предмета. Кандидатима се вреднује пријемни испит из тог
предмета максималним бројем бодова.
4. Избор кандидата за упис у прву годину основних студија обавља се према
резултату постигнутом на пријемном испиту и према општем успеху постигнутом у
средњој школи. Ранг листа се сачињава према укупном броју бодова сваког кандидата по
утврђеним мерилима. Кандидат може освојити највише 100 бодова.
5. Под општим успехом у средњој школи подразумева се збир просечних оцена из
свих предмета са нумеричким оценама у првом, другом, трећем и четвртом разреду,
помножен са 2 (два). По овом основу, кандидат може стећи најмање 16, а највише 40
бодова. Просечне оцене и општи успех у средњој школи рачунају се по правилима
заокруживања на две децимале.
6. Резултат који кандидат постиже на пријемном испиту оцењује се од 0 до 60
бодова.
7. Факултет утврђује ЈЕДИНСТВЕНУ РАНГ ЛИСТУ кандидата по студијским
програмима са укупним бројем бодова стеченим по свим критеријумима утврђеним овим
конкурсом, без обзира на начин финансирања. Место на јединственој ранг листи и укупан
број постигнутих бодова одређују да ли кандидат може бити уписан у прву годину основних
студија.
8. Кандидат може бити уписан као самофинансирајући студент уколико се на
јединственој ранг листи налази до утврђеног укупног броја студената и има најмање 30
бодова. Школарина за самофинансирајуће студенте износи 44.000 динара.
9. Учесник конкурса који сматра да редослед кандидата на јединственој ранг
листи није утврђен на начин предвиђен Конкурсом, може поднети приговор декану
Факултета у року од 24 сата од објављивања ранг листе. Декан доноси одлуку о
приговору у року од 24 сата од подношења приговора. Кандидат може изјавити жалбу
Савету Факултета у року од 24 сата од пријема решења. Савет решава по жалби у року од
два дана од њеног пријема.
10. Након одлучивања по приспелим приговорима односно жалбама, Факултет
утврђује и објављује КОНАЧНУ РАНГ ЛИСТУ кандидата са укупним бројем бодова.
Коначна ранг листа је основ за упис кандидата.
11. Ако се кандидат, који је остварио право на упис по конкурсу, не упише у
предвиђеном року, Факултет ће уписати уместо њега следећег кандидата, према
редоследу на коначној ранг листи, у року утврђеном конкурсом.

УЧИТЕЉСКИ ФАКУЛТЕТ У ВРАЊУ
Врање, Партизанска 14;
тел.017/422-962, 421-633, 019/547-395
Е-mail: ucfaxvranje@yahoo.com
www.ucfak.ni.ac.rs

Учитељски факултет у Врању, Универзитета у Нишу, у прву годину шк. 2012/2013.
године уписује 210 (110+100) студената на основним академским студијама, и то:
Основне академске студије за образовање учитеља
а) На Учитељском факултету у Врању
- 75 студената чије се образовање финансира из буџета
- 45 самофинансирајућих студената

б) На Одељењу Факултета у Неготину
- 15 студената чије се образовање финансира из буџета
- 25 самофинансирајућих студената
Основне академске студије за образовање васпитача
а) На Учитељском факултету у Врању
- 20 студената чије се образовање финансира из буџета
- 30 самофинансирајућих студената
У прву годину основних академских студија могу се уписати кандидати који су
завршили средње образовање у четворогoдишњем трајању. Сви кандидати подлежу провери
говорних, музичких и физичких способности и полажу тест из српског језика и
књижевности и тест из општих знања и информисаности. Висина школарине за
самофинансирајуће студенте износи 60.000,00 динара, а за стране држављане 1000 еура.

ФАКУЛТЕТ ЗАШТИТЕ НА РАДУ У НИШУ
Ул. Чарнојевића 10а, тел. 018/529-701 и 529-805
www.znrfak.ni.ac.rs
Факултет заштите на раду у Нишу уписује на акредитовани студијски програм
Заштита радне и животне средине у прву годину трогодишњих основних академских
студија школске 2012/2013. године 300 студената, и то:
 200 студената чије се образовање финансира из буџета,
 100 студената који се сами финансирају.
КОНКУРСНИ РОКОВИ
Пријављивање кандидата: 27., 28. и 29. јуна 2012. године у времену од 9 до 15
часова;
Полагање пријемних испита: 02., 03. и 04. јула 2012. године, према распореду који
ће бити истакнут на огласној табли и интернет страници Факултета најкасније до 30. јуна
2012. године до 12 часова.
Објављивање јединствене ранг листе са резултатима испита: 6. јула 2012. године до
15 часова.
Приговор на јединиствену ранг листу: до 8. јула 2012. године до 12 часова.
Доношење одлуке о приговору: 8. јула 2012. године до 15 часова.
Објављивање коначне ранг листе: 9. јула 2012. године до 12 часова.
Упис кандидата: од 10. јула 2012. године према распореду који ће бити истакнут на
огласној табли и интернет страници Факултета 9. јула 2012. године.
ПРИЈАВА НА КОНКУРС
Кандидати подносе на увид оригинална документа и оверене фотокопије следећих
докумената:
-Пријаву на конкурс за упис (може се добити на шалтеру Студентске службе),
-Извод из матичне књиге рођених,
-Сведочанства сва четири разреда завршене средње школе,
-Диплому о положеном завршном, односно матурском испиту,
-Доказ о уплати накнаде за полагање пријемног испита у износу од 7.000,00 динара
на жиро рачун Факултета број: 840-1747666-77 позив на број 205-21 (сврха дознаке:
полагање пријемног испита).

ПРИЈЕМНИ ИСПИТ
Кандидати који конкуришу за упис полажу, према програму за средње стручне
школе, пријемни испит из два предмета по избору од наведених предмета: Математика,
Физика, Хемија, Информатика и Екологија и заштита животне средине.
Кандидати су дужни да полажe испит из два изабрана предмета. Кандидат који је
положио пријемни испит стиче право на рангирање ради уписа и то уколико је на
пријемном испиту освојио најмање 14 бодова.
ИЗБОР КАНДИДАТА
Избор кандидата за упис у прву годину основних академских студија на Факултету
заштите на раду у Нишу обавља се према општем успеху постигнутом у средњој школи и
резултатима постигнутим на пријемном испиту
Факултет заштите на раду у Нишу утврђује Јединствену ранг листу свих кандидата
са укупним бројем бодова.
Кандидат може бити уписан на терет буџета ако се налази на јединственој ранг листи
до броја одобреног за упис кандидата на терет буџета, и има више од 50 бодова.
Кандидат може бити уписан као самофинансирајући студент уколико се на Јединственој
ранг листи налази до броја одобреног за упис самофинансирајућих студената и има
најмање 30 бодова.
Кандидат може поднети приговор на регуларност поступка утврђеног конкурсом,
регуларност пријемног испита или своје место на ранг листи у року од 36 часова од
објављивања Јединствене ранг листе на Факултету.
Декан Факултета доноси одлуку о приговору у року од 24 сата од подношења
приговора.
Након одлучивања по приспелим приговорима Факултет заштите на раду у Нишу утврђује и
објављује Коначну ранг листу. Коначна ранг листа је основ за упис кандидата.
ШКОЛАРИНА
Висина школарине за самофинансирајуће студенте држављане Републике Србије
износи 72.000,00 динара (1 200,00 динара по ЕСПБ боду) а за студенте стране држављане
1.500 еура (25 евра по ЕСПБ боду).
Школарина се може уплатити у три једнаке рате:
 прва рата - приликом уписа на Факултет,
 друга рата – најкасније до 16. јануара 2013. године,
 трећа рата – најкасније до 31. маја 2013. године.
ДРУГИ КОНКУРСНИ РОК
Факултет заштите на раду у Нишу организоваће други конкурсни рок за упис
студената на акредитовани студијски програм Заштита радне и животне средине у прву
годину трогодишњих основних академских студија за школску 2012/2013. годину уколико
се у првом конкурсном року не упише одобрени број студената по акредитацији за наведени
студијски програм.
Факултет, уколико буде потребе, оглашава други конкурсни рок 31.07.2012. год.
Кандидат може бити уписан на терет буџета ако се налази на јединственој ранг листи до
броја одобреног за упис кандидата на терет буџета, који је одређен овим конкурсом, и
има више од 50 бодова.

ФАКУЛТЕТ СПОРТА И ФИЗИЧКОГ ВАСПИТАЊА У НИШУ
Ниш, Чарнојевићева бр. 10-а
телефони 018/ 510-900 локал 214
E-mail: info@ffk.ni.ac.rs
http: www.ffk.ni.ac.rs

Факултет спорта и физичког васпитања у Нишу уписује у прву годину основних
академских студија и основних струковних студија школске 2012/2013. године
1. За упис студената у прву годину основних академских студија за стицање
стручног назива дипломирани професор физичког васпитања и спорта
 140 студената чије се школовање финансира из буџета
 55 студената који се сами финансирају
2. За упис студената у прву годину основних струковних студија за стицање
стручног назива тренер спорта
 30 студената који се сами финансирају
УСЛОВИ ЗА УПИС:
У прву годину основних академских студија могу се уписати лица са завршеним
средњим образовњем у четворогодишњем трајању свих смерова и свих струка, који положе
пријемни испит. Код свих кандидата врши се утврђивање здравственог и телесног статуса
од стране овлашћене здравствене установе и лекарске комисије на Факултету.
Лекарска комисија на Факултету даје оцену здравственог и телесног статуса
кандидата. Кандидат код кога је утврђена контраиндикација за студирање на факултету
спорта и физичког васпитања у Нишу, не може приступити полагању пријемног испита.
Кандидат који свесно прикрије своје здравствено стање одговоран је за евентуалне
последице, ако се утврди у току полагања пријемног испита кандидат се одстрањује са
пријемног испита.
Лекарска комисија ће вршити прегледе и мерења у просторијама Факултета у време
пријављивања кандидата. Лекарско уверење о општој здравственој способности издаје
овлашћена здравствена установа.
КОНКУРСНИ РОКОВИ:
Према роковима датим у заједничком Конкурсу за упис студената уписује у прву
годину основних студија у школској 2012/2013.години.
ПОТРЕБНА ДОКУМЕНТАЦИЈА ЗА КОНКУРИСАЊЕ:
Кандидати приликом пријаве на конкурс:
- Пријавни лист (купује се на Факултету),
- Оригинална документа на увид
- Фотокопије оригиналних докумената и то:
- фотокопију извода из матичне књиге рођених,
- фотокопију сведочанстава сва четири разреда завршене средње школе (са
позитивном оценом из физичког васпитања у сва четири разреда),
- фотокопију дипломе о завршеном завршном, односно матурском испиту, (
односно о завршеној средњој школи у трајању од 4 године),
потврду спортског савеза и званични билтен категорисаних спортиста
одређеног спорта, уколико се ради о кандидатима који су категорисани спортисти.
- лекарско уверење овлашћене здравствене установе,
- потврда лекарске комисије на нивоу факултета,
доказ о уплати накнаде за полагање пријемног испита (надокнада за
полагање пријемног испита износи 7.500,00 динара), на жиро рачун факултета 8401782666-31 пзив на број 913.

Напомена за упис кандидата страних држављана: Кандидати страни држављани,
приликом пријављивања на конкурс, поред наведене документације подносе и:

нострификовану диплому о завршеној средњој школи у четворогодишњем
трајању,

уверење да влада српским језиком, што доказује уверењем овлашћене
комисије,

превод извода из матичне књиге рођених.

страни држављани сами финансирају своје школовање.
Напомена за упис кандидата који су средњу школу завршили у иностранству:
Кандидати приликом пријављивања на конкурс, поред наведине документације
подносе и:

нострификовану диплому о завршеној средњој школи у четворогодишњем
трајању или потврду Министарства просвете и науке да је започета
нострификација њихових средњошколских докумената стечених у
иностранству,
Факултет организује припреме за полагање пријемног испита, под условима и по
распореду који ће бити истакнут на огласној табли Факултета.
У свему осталом примењиваће се опште одредбе Заједничког конкурса за упис
студената у прву годину основних академских студија на факултетима чији је оснивач
Република.
Висина школарине за самофинасирајуће студенте на основним академским
студијама износи 100.000,00 динара.
Висина школарине за студенте стране држављане износи 2.500 евра.
Висина школарине за студенте из бивших југословенских република 1.000 евра

ФАКУЛТЕТ УМЕТНОСТИ
Ниш, Кнегиње Љубице бр. 10
Тел/факс: 018/522-396
E-mail: info@artf.ni.ac.rs
www.artf.ni.ac.rs
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Назив студијског програма
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Студијски програм -Сликарство
Студијски програм –Графички дизајн
Студијски програм - Општа
музичка педагогија
Студијски програм - Клавир

5.

Студијски програм – Соло певање

6.
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Студијски програм - Гудачки
инструменти
виолина, виола, виолончело,контрабас
Студијски програм –Дувачки
инструменти
хорна, кларинет,флаута
Студијски програм - Гитара

9.

Студијски програм - Хармоника

1.
2.
3.

7.

Укупно

Број студената
финансираних
из буџета
5
5

Број студената
Укупан бро
који плаћају
студената
школарину
5
10
5
10

11

9

20

4

2

6

2

1

3

6

1

7

3

1

4

1

1

2

1

1

2

38

26

64

Висина школарине за упис самофинансирајућих студената у прву годину основних
академских студија на свим студијским програмима Факултета износи 100.000,00 динара.
Висина школарине за упис страних држављана у прву годину основних академских
студија на свим студијским програмима Факултета износи 1.500,00 евра, у динарској
противвредности по курсу Народне банке Србије на дан уплате.
Студент може уплатити школарину у једнократном износу, приликом уписа у прву
годину студија или у четири једнаке рате.
Студијски програм - Сликарство
Студијски програм - Графички дизајн
На Студијски програм-Сликарство и Студијски програм-Графички дизајн, може се
уписати кандидат који има завршено средње образовање у четворогодишњем трајању и ако
положи испит за проверу склоности и способности, односно кандидат који нема завршено
средње образовање у четворогодишњем трајању, ако положи допунски испит и испит за
проверу склоности и способности.
Допунски испит кандидати полажу по програму средњoшколског образовања.
На Студијском програму – Сликарство допунски испит састоји се од:
а) Писменог испита из Српског језика (тема из области ликовних уметности)
б) Усменог испита из Теорије српске књижевности и
в) Усменог испита из Опште историје.
На Студијском програму – Графички дизајн допунски испит састоји се од:
а) Писменог испита из Српског језика
б) Усменог испита из Опште историје и
в) Усменог испита из Историје уметности
Испит за проверу склоности и способности полажу сви пријављени кандидати за
упис у прву годину основних академских студија на Студијском програму – Сликарство и
Студијском програму – Графички дизајн и он траје шест дана.
Програм испита за проверу склоности и способности са ближим обавештењима о
терминима, садржају и начину полагања биће објављен на Интернет страници Факултета.
Кандидати приликом пријављивања на конкурс, осим докумената предвиђених
општим одредбама Заједничког конкурса подносе још:
а) Студијски програм-Сликарство:
-најмање пет цртежа рађених по моделу (студија главе у природној величини,
студија фигуре) и
-најмање пет радова по личном избору кандидата (предео, мртва природа, слободна
композиција и сл.).
б) Студијски програм-Графички дизајн :
- најмање пет цртежа рађених по моделу (студија главе у природној величини,
студија фигуре) и
- најмање пет радова по личном избору кандидата из области графичког дизајна
Студијски програми Одсека за музичку уметност
На студијске програме Одсека за музичку уметност може се уписати кандидат
који има завршено одговарајуће средње образовање-средњу музичку школу, војну музичку
школу и Школу за таленте у Ћуприји и ако положи испит за проверу склоности и
способности, односно кандидат који нема завршено одговарајуће средње образовање у
четворогодишњем трајању и кандидат без средњег образовања, ако положи допунски испит
и испит за проверу склоности и способности.
Допунски испит кандидати полажу по програму средњег образовања и састоји се из:
а) Писменог испита из предмета Српски језик (тема из области музичке уметности)
б) Писменог и усменог испита из предмета Солфеђо

в) Писменог и усменог испита из предмета Хармонија
г) Писменог и усменог испита из предмета Контрапункт
д) Писменог и усменог испита из предмета Музички облици
ђ) Усменог испита из предмета Историја музике
Испит за проверу склоности и способности полажу сви пријављени кандидати за упис у
прву годину основних академских студија на студијским програмима Одсека за музичку
уметност.
Програм испита за проверу склоности и способности са ближим обавештењима о
терминима, садржају и начину полагања биће објављен на Интернет страници Факултета.
Кандидати приликом пријављивања на конкурс, осим докумената предвиђених
општим одредбама Заједничког конкурса подносе, у писаној форми још и:
- Краћу биографију (за студијске програме за инструменте),
- Списак награда у току школовања, са доказима о тим наградама (за студијске
програме за инструменте),
- Текст програма из главног предмета (за студијске програме за инструменте)
Кандидати који конкуришу за упис на Студијски програм - Соло певање и Студијски
програм-Дувачки инструменти обавезни су да приложе и лекарско уверење о здравственом
стању, издато од стране надлежне здравствене установе.
Кандидати који конкуришу за упис на Студијски програм-Гудачки инструменти,
Студијски програм-Соло певање и Студијски програм-Дувачки инструменти, уколико
немају свог корепетитора дужни су да приложе нотни материјал за клавирску сарадњу,
приликом пријаве на конкурс.
Кандидати који конкуришу за упис у прву годину основних академских студија на
студијским програмима Факултета обавезни су да положе испит за проверу склоности и
способности у целини.
Право на рангирање стекао је кандидат који је положио све испите који чине испит
за проверу склоности и способности, односно постигао број бодова изнад прага који је
утврђен на Факултету уметности у Нишу за све студијске програме.
Редослед кандидата за упис у прву годину основних академских студија утврђује се
на основу општег успеха постигнутог у средњем образовању и резултата постигнутих на
испиту за проверу склоности и способности.
Ако два или више кандидата имају исти укупан број бодова на Јединственој ранг
листи, предност има кандидат који је освојио више бодова на испиту за проверу склоности
и способности.
Факултет задржава право да, уколико се на појединим студијским програмима не
пријави довољан број кандидата, изврши прерасподелу по студијским програмима, а у
оквиру броја студената утврђеног Конкурсом.

ФИЛОЗОФСКИ ФАКУЛТЕТ У НИШУ
Ниш, Ћирила и Методија број 2
Телефони: 018/527-649, 514-312, 514-313, 514-244, локал 186 и 132 или 514-311 локал 105
Телефакс: 514-310
http://www.filfak.ni.ac.rs
Филозофски факултет Универзитета у Нишу уписује у прву годину основних
академских студија школске 2012/13. године укупно 520 студената, односно 310
студената чије ће се образовање финансирати из буџета и 210 самофинансирајућих
студената.

БРОЈ СТУДЕНАТА И ШКОЛАРИНА:
Ред.
Студијски програм
Бр.
1.
Основне академске студије филозофије
2.
Основне академске студије историје
3.
Основне академске студије психологије
4.
Основне академске студије педагогије
5.
Основне академске студије социологије
6.
Основне академске студије новинарства
7.
Основне академске студије англистике
8.
Основне академске студије србистике
9.
Основне академске студије руског језика и
књижевности
10.
Основне академске студије француског језика и
књижевности
Укупно:
520

из буџета

самофинансирањем

20
30
40
30
30
30
40
50
10

10
20
40
20
20
20
35
20
5

30

20

310

210

Висина школарине за самофинансирајуће студенте на свим студијским
програмима основних академских студија износи 75.000,00 динара за држављане
Србије и 1.800 € за стране држављане.
Студент држављанин Републике Србије може уплатити школарину једнократно,
приликом уписа у прву годину студија, или у три рате.
ОПШТЕ ОДРЕДБЕ:
У прву годину основних студија могу се уписати лица која имају завршено средње
образовање у четворогодишњем трајању.
Страни држављанин може се уписати на студијске програме Факултета под истим
условима као и домаћи држављанин.
Кандидат који је као ученик трећег и четвртог разреда средње школе освојио једно
од прва три појединачна места на републичком такмичењу, које организује Министарство
просвете и науке, или на међународном такмичењу из наставног предмета из кога се полаже
пријемни испит, не полаже пријемни испит из одговарајућег наставног предмета који је
одређен Статутом по департманима.
Пријемни испит полаже се из следећих предмета:
1. на студијском програму Основне академске студије филозофије:
-тест знања из филозофије и тест опште информисаности;
2. на студијском програму Основне академске студије историје:
-тест знања из историје и тест опште информисаности;
3. на студијском програму Основне академске студије психологије:
-тест знања из психологије и тест опште информисаности;
4. на Студијском програму Основне академске студије педагогије:
-тест знања из психологије и тест опште информисаности;
5. на Студијском програму Основне академске студије социологије:
-тест знања из социологије и тест опште информисаности;
6. на Студијском програму Основне академске студије новинарства:
- тест опште информисаности и тест из српског језика.
7. на Студијском програму Основне академске студије англистике:
-тест знања из енглеског језика;
8. на Студијском програму Основне академске студије србистике:
-тест знања из српског језика и тест знања из српске и компаративне
књижевности;

9. на Студијском програму Основне академске студије руског језика и књижевности:
-тест знања из руског језика;
10.на Студијском програму Основне академске студије француског језика и
књижњвности:
-тест знања из француског језика;
Програми за полагање пријемних испита могу се добити на Факултету.
Пријемни испити ће се полагати у просторијама Факултета, према распореду који ће
бити објављен на огласним таблама Факултета.

