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ОСНОВНЕ АКАДЕМСКЕ СТУДИЈЕ

1. Број слободних места за упис студената у школској 2017/2018. години.

На факултет се може уписати укупно 134 студената, и то:
- 110 студента чије се образовање финансира из буџета и
- 24 самофинансирајућих студента.

На студијски програм може се уписати следећи број студената:
Студијски програм
Грађевинарство*
Укупно

Буџет

Самофинансирање

Укупно

110
110

24
24

134
134

Школарина
за
држављане
Србије (дин.)

Школарина
за странце
(евра)

72.000,00

1.500 €

*- У 3. (трећем) семестру студенти могу по жељи да упишу један од следећих студијских
модула:
1. Конструкције,
2. Хидротехника и водно инжењерство околине,
3. Саобраћајнице,
4. Архитектонско инжењерство.
*- Од укупног броја студената финансисараних из буџета могу се уписати:
1 студент који је завршиo одговарајућу средњу школу у иностранству,
1 студент са инвалидитетом и
1 припадник ромске националне мањине.

2. Услови конкурисања: На основне академске студије се могу уписати кандидати са
завршеним средњим образовањем у четворогодишњем трајању.

3. Полагање пријемног испита: Кандидати који конкуришу за упис у прву годину основних
академских студија полажу пријемни испит(*),(**) који се може полагати на српском и
мађарском језику.
*Пријемни испит не полажу ученици трећег и четвртог разреда средње школе који су
освојили једно од прва три појединачна места на републичком такмичењу које организује
Министарство надлежно за област образовања или на мећународном такмичењу из
математике, а признаје им се да су постигли максималан број бодова.
**Ако је кандидат за упис постигао изузетан успех, тиме што је освојио једно од прва три
места на републичком такмичењу које организује министарство надлежно за средње
образовање, или на државном или међународном такмичењу из предмета који је
релевантан за студијски програм, може да му се призна максимално 30 бодова који се могу
остварити полагањем пријемног испита за дати студијски програм.

4. Конкурсни рокови:
Први конкурсни рок:
- пријављивање кандидата
21, 22. и 23. јуна 2017. год. од 11:00 до 13:00 ч.
- полагање пријемног испита
30. јуна 2017. год. у 12:00 ч.
- објављивање прелиминарне ранг листе
03. јула 2017. год. у 15:00 ч.
- објављивање коначне ранг листе
17. јула 2017. год. у 15:00 ч.
- упис примљених кандидата
20. и 21. јула 2017. год. од 10:00 до 13:00 ч.
Други конкурсни рок:
- пријављивање кандидата
04. и 05. септембра 2017. год. од 11:00 до 13:00 ч.
- полагање пријемног испита
07. септембра 2017. год. у 12:00 ч.
- објављивање прелиминарне ранг листе 07. септембра 2017. год. у 15:00 ч.
- објављивање коначне ранг листе
09. септембра 2017. год. у 15:00 ч.
- упис примљених кандидата
11. септембра 2017. год. од 11:00 до 13:00 ч.

5. Документација која се подноси приликом пријављивања кандидата:
Пријавни лист (добија се на Факултету);
Диплома о завршном-матурском испиту (фотокопија/оригинал);
Сведочанства за сва четири разреда (фотокопије/оригинал);
Лична карта (која се подноси на увид) и копија личне карте У случају чиповане личне
карте потребно је доставити очитану личну карту;
Доказ о уплати трошкова за полагање пријемног испита.
Фотокопије не морају бити оверене, ако се поднесу оригинална документа на увид.

На упис се доносе:
-Сведочанства четири разреда средње школе (оригинал);
-Диплома о стеченом средњем образовању (оригинал);
-Лична карта (која се подноси на увид) и копија личне карте У случају чиповане личне карте
потребно је доставити очитану личну карту.
-Две фотографије 4,5 х 3,5 цм;
-Доказ о уплати трошкова уписа (уплатница).

Кандидати који су у статусу самофинансирајућег студента прилажу уплатницу као
доказ о плаћеним трошковима школарине – минимум 1/3 од укупног износа
(минимум 37 бодова х 1.200,00 динара) =14.800,00 дин.
* Кандидати који су у претходном школовању студирали у статусу буџетских студената,
немају право поновног уписа на исти ниво студија у овом статусу.

Фотокопије донете приликом пријаве на конкурс се враћају, а оригинали се
задржавају.
6. Новчане накнаде:
- за полагање пријемног испита:
- за упис

=2.200,00 дин.
=6.000,00 дин.

7. Критеријуми за утврђивање редоследа кандидата на ранг листи:
Просек оцена из средње школе и освојен број бодова на пријемном испиту.
8. Начин и рокови за подношење жалбе на утврђени редослед:
Жалбе на утврђени редослед подносе се декану путем студентске службе у року од 2 дана,
од дана објављивања прелиминарне ранг листе.
9. Упис страних држављана:
А) - Кандидат је дужан да:
- познаје језик- (Уверење - Центар за српски језик при Филозофском факултету Нови Сад) и
- регулише здравствено осигурање.
Б) -Поред горе наведене документације потребно је доставити:
-и нострификовану диплому или потврду о започетој нострификацији и
-доказ о уплати трошкова школарине - минимум 1/3 од укупне школарине =500 €.
10. Напомена:
-контакт телефони: 024/554-300 лок.109

ДЕКАН
_____________________________
Проф.др Мирослав Бешевић, дипл.инж.грађ.

