УНИВЕРЗИТЕТ У НОВОМ САДУ
Конкурс за упис студената на мастер академске и докторске академске студије
у школској 2017/2018. години
ЕКОНОМСКИ ФАКУЛТЕТ У СУБОТИЦИ
Сегедински пут 9-11, Суботица
+381 24 628 000
+381 24 628 080
Факс:
+381 24 546 486
Студентска служба, телефони: +381 24 628 124 (мастер студије)
+381 24 628 090 (мастер студије)
+381 24 628 086 (мастер студије)
+381 24 628 089 (докторске студије)
Жиро рачун: 840-5334760-72
E-mail: stslsu@ef.uns.ac.rs (за мастер студије);
doktorska.sluzba@ef.uns.ac.rs (за докторске студије)
Интернет адреса: www.ef.uns.ac.rs
Адреса:
Телефон:

МАСТЕР АКАДЕМСКЕ СТУДИЈЕ
1. Број слободних места за упис студената
На Факултет се може уписати укупно 398 студената, и то:
- 181 студената чије се образовање финансира из буџета
- 217 самофинансирајућих студената
На поједине студијске програме може се уписати следећи број студената:
БУЈАНОВАЦ
СУБОТИЦА
НОВИ САД
Студијски програми
Укупно
Буџет Самоф.
Буџет Самоф.
Буџет
Аграрна економија и агробизнис
6
6
6
14
32
Европска и међународна економија и бизнис
5
14
13
10
42
Финансије, банкарство и осигурање
20
34
16
36
106
Маркетинг
11
10
10
16
25
72
Менаџмент
10
4
9
13
36
Пословни информациони системи
8
9
12
6
35
Рачуноводство и ревизија
10
12
8
15
45
Трговина
6
9
6
9
30
Укупно
25
76
98
80
119
398
Укупно
25
175
208
398
Студент који се финансира из буџета може у том статусу да има уписан само један студијски
програм на истом нивоу студија.
Школарина
-

Школарина за самофинансирајуће студенте свих студијских програма износи 102.000,00
динара,
Школарина за студенте стране држављане свих студијских програма износи 1.900,00 € (у
динарској противвредности по средњем курсу НБС на дан уплате),

Економски факултет у Суботици обезбеђује једнака права и услове студирања студентима који
плаћају школарину и студентима чије се школовање финансира из буџета.
2. Услови конкурисања:
Право учешћа на конкурсу имају лица са завршеним основним академским студијама у обиму од
најмање 240 ЕСПБ и стеченим називом „дипломирани“ са назнаком звања првог степена
академских студија, као и лица која су стекла VII-1 степен стручне спреме до ступања на снагу
Закона о високом образовању.
Право да конкуришу за упис на студијске програме мастер академских студија Економског
факултета у Суботици, осим кандидата који су основне академске студије завршили на
Економском факултету у Суботици, под истим условима, имају и кандидати који су основне
академске студије из области: економије, агроекономије, менаџмента или информатике завршили
на другој акредитованој високошколској установи.
Кандидати приликом пријаве на конкурс предају фотокопије докумената уз обавезни приказ
оригинала на увид. При упису фотокопије докумената се морају заменити оригиналима или, у
оправданим случајевима, овереним фотокопијама.
Фотокопијe докумената се не враћају кандидатима који не изврше упис.
3. Полагање пријемног испита
Пријемни испит се не полаже.
4. Конкурсни рок:
Први конкурсни рок:
• Пријављивање кандидата: од 28. августа до 16. октобра 2017. године
• Прелиминарна ранг-листа кандидата: 18. октобар 2017. године
• Рок за подношење жалби: 20. октобар 2017. године (до 08:00 часова)
• Коначна ранг-листа кандидата за упис: 24. октобар 2017. године
• Упис кандидата: 25., 26. и 27. октобар 2017. године
Други конкурсни рок:
Крајњи термин за пријаву кандидата у другом конкурсном року (у случају да након завршетка
првог конкурсног рока остане слободних места) : 30. октобар 2017. године.
5. Документација која се подноси приликом пријављивања кандидата:
Кандидати приликом пријаве подносе НА УВИД ОРИГИНАЛНА ДОКУМЕНТА, а уз пријавни
лист (који се добија на Факултету), кандидати подносе неоверене фотокопије докумената:
o лична карта (која се подноси на увид) и фотокопија личне карте ( у случају чиповане личне
карте потребно је доставити очитану личну карту),
o диплому, додатак дипломе или уверење о завршеним основним академским студијама,
o доказ о уплати 7.300,00
динара за пријаву на Конкурс, на
рачун Факултета
број: 840-5334760-72.
При упису фотокопије докумената се морају заменити оригиналима или, у оправданим
случајевима, овереним фотокопијама.

Студенти који основне академске студије нису завршили на Економском факултету у Суботици
требају да приложе и додатак дипломе или уверење о положеним испитима на основним
академским студијама
Напомена: Диплома, односно Уверење о завршеним основним академским студијама обавезно
треба да садржи доказ о томе када је студент први пут уписао претходни ниво студија, односно
доказ на основу којег се може тачно утврдити почетак и завршетак претходног нивоа студија.
Напред наведено посебно се односи на студенте који су у току свог студирања извршили прелазак
са једне на другу високошколску установу (односно са једног на други студијски програм), или
завршили један ниво студија а потом други. У овом случају потребно је доставити све претходно
стечене дипломе, а не само последње стечену. У случају да, на основу поднете документације на
Конкурс, не може да се утврди тачна дужина студирања кандидата на претходном нивоу студија,
Факултет задржава право да од кандидата затражи додатну документацију на основу које би се
могло извршити раниграње, а уколико се и на основу додатне документације не може утврдити
тачна дужина студирања кандидата или кандидат не достави додатну документацију, Факултет
задржава право да одбаци овакву пријаву као непотпуну и не изврши рангирање кандидата.
6. Новчане накнаде:
• накнада за пријаву на Конкурс: 7.300,00 динара
• школарина:
- за самофинансирајуће студенте држављане Републике Србије 102.000,00 динара, за
студенте стране држављане 1.900,00 € (у динарској противвредности по средњем
курсу НБС на дан уплате).
• материјални трошкови уписа: 6.200,00 динара
7. Критеријуми за утврђивање редоследа кандидата на ранг листи:
Редослед кандидата за упис на мастер академске студије се утврђује на основу:
1. Опште просечне оцене остварене на основним академским студијама
2. Дужине студирања на основним академским студијама.
Ако кандидати који су се пријавили за упис на мастер академске студије имају исти број бодова,
предност има кандидат са краћим временом студирања на основним академским студијама.
Ранг листа кандидата приликом уписа одређује се на основу Коефицијента успешности завршетка
студија пријављених кандидата и врши се према следећој формули:

Просечна оцена
током студија
К = ---------------------------Максимална оцена
студија

Број месеци редовног завршетка
претходног нивоа студија
х -------------------------------------------- х 100
Број месеци завршетка
претходног нивоа студија

8. Начин и рокови за подношење жалбе на утврђени редослед:
Приговор на ранг листу се подноси декану у року од 36 сати од објављивања прелиминарне ранг
листе, ЛИЧНО на Економском факултету у Суботици и Одељењима Факултета у Новом Саду и
Бујановцу. Декан доноси решење по приговору у року од 24 сата од пријема приговора.
На решење декана кандидат има право писмене жалбе Савету Факултета, која се предаје лично на
шалтеру Студентске службе Економског факултета у Суботици, као и на Одељењима Факултета у

Новом Саду и Бујановцу, у року од 24 часа од пријема решења. Савет Факултета решава жалбе у
року од два дана од дана њеног пријема.
Скреће се пажња кандидатима да се неблаговремено поднети приговори неће уважити.
Ако, кандидати који су на основу коначне ранг листе, стекли услов за упис, исти не изврше у за то
предвиђеном року, право на упис стичу први следећи кандидати према редоследу утврђеном на
коначној ранг листи одређеног студијског програма, на одређеној локацији студирања, до
конкурсом утврђеног броја.
9. Упис страних држављана:
Страни држављани имају право учешћа на конкурсу под истим условима као и држављани
Републике Србије. Страни држављани сами финансирају своје школовање. Приликом
пријављивања на конкурс, кандидати подносе високошколска документа за које је претходно
извршен поступак признавања. Уколико се поступак признавања не заврши до тренутка пријаве на
конкурс, кандидат може донети потврду да је признавање у току, али у тренутку уписа поступак
признавања високошколских докумената мора бити завршен. 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.
10. Напомена:
Контакт телефони за додатне информације: +381 24 628 090 ; +381 24 628 124; +381 24 628 086
Интернет сајт Факултета: www.ef.uns.ac.rs

ДОКТОРСКЕ АКАДЕМСКЕ СТУДИЈЕ

1. Број слободних места за упис студената
На прву годину докторских академских студија у школској 2017/2018. години на Факултет се
може уписати укупно 14 студенaтa, и то:
-

6 студената чије се образовање финансира из буџета и
8 самофинансирајућих студената

На поједине студијске програме може се уписати следећи број студената:

Студијски програм

Буџет

1. Eкономија
2. Пословна економија и менаџмент
3. Пословна информатика
Укупно:
Студент који се финансира из буџета
програм на истом нивоу студија.

Самоф.

Укупно

Школарина
(динара)

Школарина
за странце
(евра)
3.000,00
3.000,00
3.000,00

3
3
6
220.000,00
2
4
6
220.000,00
1
1
2
220.000,00
6
8
14
може у том статусу да има уписан само један студијски

2. Услови конкурисања
У прву годину докторских студија може се уписати лице које има:
1. Завршене мастер академске студије са најмање 300 ЕСПБ бодова на основним академским и
мастер академским студијама и просечну оцену најмање 8,00 уписану и у дипломи основних
академских и дипломи мастер академских студија, из исте или сродне области студијског
програма докторских студија на које конкурише, или лице које има академски назив магистра
наука, ако кандидат није стекао докторат по претходно важећим законским прописима у
законском року, из исте или сродне области студијског програма докторских студија на које
конкурише;
2. Урађен мастер, односно магистарски рад из области којa припада студијскoм програму на који
кандидат конкурише.
Студент магистарских студија, уписан по прописима који су важили до ступања на снагу Закона о
високом образовању, може у току студија прећи на студијски програм докторских студија у
оквиру истих или сродних области под условима које пропише Наставно-научно веће Факултета.
3. Конкурсни рок
1. Пријављивање кандидата:
од 4. септембра 2017. до 20. октобра 2017. године од 9 до 15 сати
2. Објављивање прелиминарне ранг листе:
25. октобар 2017. године
3. Рок за подношење жалбе:
до 27. октобра 2017. године до 08:00 сати
4. Објављивање коначне ранг листе:
31. октобар 2017. године
5. Упис:
Од 2. до 7. новембра 2017. године од 9 до 15 сати
4. Документација која се подноси приликом пријављивања кандидата:
Кандидати приликом пријаве подносе НА УВИД ОРИГИНАЛНА ДОКУМЕНТА, а уз Пријавни
лист (који се добија на Факултету), кандидати подносе неоверене фотокопије докумената:
Уверење о положеним испитима са просечном оценом у току студија (основне и мастер
студије),
• Дипломе о завршеном факултету (основне и мастер студије),
• Радна биографија,
• Лична карта (која се подноси на увид) и фотокопија личне карте ( у случају чиповане
личне карте потребно је доставити очитану личну карту),
• Доказ о уплати трошкова пријаве на конкурс – износ 3.000,00 динара на жиро рачун број
840-5334760-72 (Позив на број: ДОКТОРСКЕ)
•

При упису фотокопије докумената се морају заменити оригиналима или, у оправданим
случајевима, овереним фотокопијама.

5. Новчане накнаде:
Трошкови пријаве на конкурс
Трошкови полагања допунских и диференцијалних испита
Трошкови уписа
Школарина

3.000,00 динара
6.600,00 динара
12.100,00 динара
220.000,00 динара

6. Критеријуми за утврђивање редоследа кандидата на ранг листи:
Редослед кандидата за упис у прву годину докторских студија се утврђује на основу просечне
оцене остварене на основним и мастер академским студијама и времена студирања на основним и
мастер академским студијама.
7. Начин и рокови за подношење жалбе на утврђени редослед:
Приговор на ранг листу се подноси декану у року од 36 сати од објављивања прелиминарне ранг
листе, ЛИЧНО на Економском факултету у Суботици. Декан доноси решење по приговору у
року од 24 сата од пријема приговора. На решење декана кандидат има право писане жалбе
Савету Факултета, која се предаје лично, у року од 24 часа од пријема решења. Савет Факултета
решава жалбе у року од два дана од дана њеног пријема.
Скреће се пажња кандидатима да се неблаговремено поднети приговори неће уважити.
8. Упис страних држављана:
Страни држављани имају право учешћа на конкурсу под истим условима као и држављани
Републике Србије. Страни држављани сами финансирају своје школовање. Приликом
пријављивања на конкурс, кандидати подносе високошколска документа за које је претходно
извршен поступак признавања. Уколико се поступак признавања не заврши до тренутка пријаве на
конкурс, кандидат може донети потврду да је признавање у току, али у тренутку уписа поступак
признавања високошколских докумената мора бити завршен. 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.
9. Напомена:
- Контакт телефони за добијање информација:
024-628-089 (Референт за докторске студије)

