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Решење о поновној акредитацији научне делатности за све научне области које се 
изучавају на ФТН-у, 12. април 2011. године
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Уверење о поновној акредитацији
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Сертификати и Награде ФТН-а

Међународни сертификат 
ISO 9001-2000

Сертификат Савезног завода за 
стандардизацију ISO 9001-2000

Награда Капетан Миша 
Анастасијевић 2005

Првомајска награда ГВССС НС 2005

Бизнис партнер 2005

Златна плакета WIPO

Светска организација за интелектуалну 
својину (WIPO – World Intellectual Property 
Organization), основана од стране 
Уједињених Нација; награђује креативност, 
подстиче иновације и допринос економском 
развоју. Женева - 2006
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ЗАШТО СТУДИРАТИ НА ФАКУЛТЕТУ 
ТЕХНИЧКИХ НАУКА?

Зато што је ФТН међу првима у Србији  акредитован као високошколска установа и 
акредитовао је све своје студијске програме.

Зато што је ФТН акредитован за обављање научне делатности за све научне области 
које се изучавају на ФТН-у.

Зато што је ФТН ушао у педесет и пету годину успешног рада.

Зато што је ФТН стално у променама у којима предњачи (издавање додатка дипломе 
и дипломе на српском и енглеском језику; замена старих диплома новим ‘’дипломским’’ 
и ‘’мастер’’ дипломама; оцењивање наставног процеса, студијских програма, квалитета 
наставе од стране студената; оцењивање наставног и ненаставног процеса од стране 
дипломираних студената).

Зато што је први корак у правцу креирања лепше будућности, развијање способности 
да се будућност сагледа.

Зато што ФТН повезује традицију и иновацију, академску снагу и интелектуалну 
радозналост, индивидуално трагање и грађанску одговорност.

Зато што је ФТН јединствен по величини и обиму делатности.

Зато што се у току студија на ФТН може ослањати на професоре одабране, не само 
по стручним способностима, већ и на основу њиховог односа према позиву који су 
одабрали.

Зато што треба имати на уму да професионални живот није само професија већ и живот.

Зато што је време проведено на ФТН, време за експериментисање и проширивање 
знања, време за развој пријатељстава која могу трајати читавог живота, време за 
преображај средњошколаца у одрасле људе са сопственим ставовима и мишљењем.

Зато што треба да верујете у чуда, али не да од њих и зависите. 

Зато што је визија овог факултета остварење високог места у друштву најбољих, са 
слоганом: ”Да ти глава ради”.

Кључне речи за будућност су:
• KВАЛИТЕТ
• ЕФИКАСНОСТ и
• МУЛТИДИСЦИПЛИНАРНОСТ у свим процесима и у свим деловима Факултета.

Од оснивања 1960. године Факултет техничких наука је посвећен остварењу 
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квалитетних процеса образовању који су засновани на успешним резултатима 
научноистраживачког рада и њиховој примени у реалним условима. Током времена 
Факултет је, према уоченим потребама привредног окружења као и према актуелним 
потребама друштва, развио студијске програме који образују учеснике у наступајућим 
техничко-технолошким и социо-економским променама у друштву, развијајући при 
томе упоредо и сопствене људске и технолошке ресурсе, који обезбеђују остварење 
мисије. И није нас изненадила Одлука  Комисије за акредитацију и проверу квалитета.

Комисија за акредитацију и проверу квалитета на својој седници одржаној 23. 11. 
2012. године разматрала је и усвојила Извештај о спољашњој провери  квалитета 
високошколске установе Факултета техничких наука Универзитета у Новом Саду и 
утврдила и усвојила једногласно следеће:

Факултет техничких наука Универзитета у Новом Саду је у организационом, научном, 
истраживачком и наставном погледу врхунска институција која континуирано води 
рачуна о квалитету и може служити као пример другим високошколским институцијама 
у земљи и региону.

Зато што будућност почиње овде !!!
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НОВИ САД

Нови Сад је највећи град Аутономне 
Покраjине Војводине и други град по 
величини у Србији.

Некад колевка политичке и културне 
ренесансе Србије, Нови Сад је данас 
универзитетски, административни, 
привредни и културни центар Војводине, 
поносан на своју мултикултуралност и 
мултиконфесионалност. Први писани 
документи о граду потичу из 1694. 
године. Статус слободног краљевског 
града Нови Сад је стекао 1848. године, 
у време када се Војводина налазила 
у оквиру Аустроугарске монархије. 
Следећи значајни историјски датуми 
везани су за период након 1918. године, 
када Војводина улази у састав Србије и 
формира се Краљевина Срба, Хрвата и 
Словенаца, као и 1944. године, када се 
град ослобађа од фашистичке окупације. 

Данас, Нови Сад броји око 450.000 
становника. Српска Атина, како га још 
називају, је град просвете, културе, град 
музejа, галерија, библиотека и позоришта. 
Културно - просветна делатност има 
традицију стару неколи¬ко стотина 
година. Године 1810. основана је прва 
гимназија, а 1861. први професионални 
театар, Српско народно позориште. 
У Нови Сад се 1864. године, из Пеште, 
преселила најстарија српска културна 
институција Матица Српска. Развој града 
довео је до оснивања нових културно-
просветних институција, а посебно 
интензивног развоја школства. У граду 

данас постоји велики број школа свих 
нивоа образовања од основног до 
високог. Посебно значајна образовна 
институција је Универзитет у Новом Саду. 

УНИВЕРЗИТЕТ 
У НОВОМ САДУ

Универзитет у Новом Саду је једини 
универзи¬тет на територији Војводине 
и други по величини универзитет у 
земљи. Основан је 28. јуна 1960. године и 
представља аутономну, образовну, научну 
и уметничку високошколску установу.

У саставу Универзитета делује 14 
факултета са седиштем у 4 града 
Војводине: Новом Саду, Суботици, 
Сомбору и Зрењанину. Налази се у 
наменски уређеном кампусу на левој 
обали Дунава, на површини од 260.000 м2, 
где је смештено 7 факултета, студентски 
центар, завод за здравствену заштиту 
студената, два студентска дома, станови 
за привремени смештај младих наставно-
научних радника, централни студентски 
ресторан, центар за физичку културу са 
спортским теренима, универзитетске 
студентске организације и друге научне, 
стручне, информативне, културне и 
спортске организације. На Универзитету 
студира око 40.000 студената и на њему 
је запослено преко 3.000 наставника, 
сарадника и техничког особља. Највећи 
Факултет Универзитета у Новом Саду је 
Факултет техничких наука. 
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Историјат

Факултет техничких наука је настао од 
Машинског факултета који је основан 
Уредбом Народне скупштине Народне 
Републике Србије 18. 05. 1960. године 
као Машински факултет у Новом Саду у 
саставу Универзитета у Београду. Након 
оснивања Универзитета у Новом Саду 
28. 06. 1960. године, Факултет, заједно са 
још шест до тада основаних факултета 
са подручја Војводине, улази у састав 
Универзитета у Новом Саду.

У првом периоду развоја на Факултету 
су се образовала три профила машинске 
струке. 1971. године су почеле студије 
електротехнике и грађевинарства. 
Формирање одсека за електротехнику 
и грађевинарство условило је измену 
назива у Факултет техничких наука, 
22. 04. 1974. године. Школске 1979/80. 
године на Факултету започињу студије из 
области саобраћаја, а школске 1996/97. 
године уписана је и прва генерација 
студената архитектонске струке. У 
школској 1999/2000. години отворене 
су студије за нове струке: индустријско 
инжењерство и инжењерски менаџмент 
(на индустријско инжењерство уписана је 
1969. године прва генерација студената, 
али у оквиру машинске струке), графичко 
инжењерство и дизајн и инжењерство 
заштите животне средине. У оквиру 
саобраћајне струке 1999/2000. године 
започете су студије на смеру поштански 
саобраћај и телекомуникације. 2002/03. 
уводе се интердисциплинарне студије 
мехатронике. Школске 2006/07.  Факултет 

уписује прву генерацију студената 
специјалистичких академских студија 
(по закону о високом образовању), 
школске 2007/08. студије геодезије и 
геоматике, школске године 2009/10. 
студије инжењерства заштите на 
раду и основне струковне студије на 
смеру Електроенергетика- обновљиви 
извори електричне енергије, школске 
2011/12. почеле су студије управљање 
ризиком од катастрофалних догађаја 
и пожара, анимација у инжењерству и 
основне струковне студије Софтверске и 
информационе технологије у Одељењу 
Факултета у Инђији, а на истом студијском 
програму школске 2012/13. почело је 
извођење наставе и у Одељењу Факултета 
у Лозници. Школске 2013/14. почеле 
су студије на студијским програмима: 
биомедиционско инжењерство; 
мерење и регулација; чисте енергетске 
технологије; сценска архитектура, 
техника и дизајн; примењено софтверско 
инжењерство; софтверско инжењерство 
и информационе технологије у Новом 
Саду и у Одељењу Факултета у Лозници, 
и основне струковне студије на 
студијском програму Електроника и 
телекомуникације. У току школске 2014/15. 
године почеле су са извођењем студије 
инжењерства информационих система на 
основним и мастер академским студијама. 

Мастер студије се организују на свим 
студијским програмима  на којима се 
организују основне академске студије 
као и на студијским програмима 
математика у техници, дигиталне технике, 

Факултет техничких наука у Новом Саду

Tijana
Sticky Note
Почетком 2015. године акредитованасу три нова студијска програма:Информациони инжењеринг (ОАС,МАС) и Информациони и аналитичкиинжењеринг (МАС).
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дизајн и продукција у архитектури и 
урбанизму; сценска архитектура и дизајн; 
индустријско инжењерство – напредне 
инжењерске технологије; планирање 
и управљање регионалним развојем; 
инжењерство третмана и заштите вода 
(ТЕМПУС програм) чиме је заокружена 
образовна делатност Факултета. Оваква 
физиономија сврстава Факултет техничких 
наука данас међу најразвијеније 
институције у земљи у области технике.

Организација

Факултет техничких наука је организован 
као јединствена сложена установа са 
мањим организационим јединицама 
као што су департмани, катедре, 
нaучноистраживачки центри, стручне 
службе, канцеларије итд. са припадајућим 
научним областима и лабораторијама 
(слика 1).
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Факултет техничких наука врши 
образовање у свих пет поља и то: 
Техничко-технолошке науке, Природно 
математичке науке, Друштвено- 
хуманистичке науке , Уметност и 
Медицинске науке и то из области: 

1. Машинство (Производно машинство, 
Механизација и конструкционо 
машинство, Енергетика и процесна 
техника, Техничка механика и дизајн у 
техници); 

2. Електротехника и рачунарство 
(Енергетика, електроника и 
телекомуникације,  Рачунарство и 
аутоматика, Примењено софтверско 
инжењерство, Mерење и регулација, 
Софтверско инжењерство и 
информационе технологије (Нови 
Сад и Лозница), Електроенергетика 
– обновљиви извори електричне 
енергије), Електроника и 
телекомуникације, Софтверске 
информационе технологије;

3. Грађевинарство; 

4. Саобраћај (Саобраћај и 
транспорт, Поштански саобраћај и 
телекомуникације); 

5. Архитектура (Архитектура, Дигиталне 
технике, дизајн и продукција у 
архитектури и урбанизму); 

6. Индустријско инжењерство и 
инжењерски менаџмент (Индустријско 
инжењерство, Индустријско 
инжењерство - напредне инжењерске 
технологије, Инжењерски 
менаџмент); Инжењерство заштите 

животне средине и заштите на раду 
(Инжењерство заштите животне 
средине, Инжењерство заштите на 
раду); 

7. Геодезија (Геодезија и геоматика); 

8. Интердисциплинарне области: 
Мехатроника, Примењена математика 
(Математика у техници), Графичко 
инжењерство и дизајн, Урбанизам 
и регионални развој (Планирање и 
управљање регионалним развојем), 
Биомедицинско инжењерство, Сценски 
дизајн (Сценска архитектура, техника и 
дизајн, Сценска архитектура и дизајн, 
Сценски дизајн), Третман и заштита 
вода, (Инжењерство третмана и 
заштита вода), Енергетске технологије 
(Чисте енергетске технологије), 
Рачунарска графика (Анимација у 
инжењерству), Енергетска ефикасност 
у зградарству, Управљање ризиком 
од катастрофалних догађаја и пожара, 
Инжењерство информационих система, 
Информациони инжењеринг.

Факултет техничких наука је акредитовао 
три заједничка студијска програма и то:

Инжењерсто заштите животне средине 
(ОАС, МАС), Технички факултет  ‘’Михајло 
Пупин’’ у Зрењанину

Грађевинарство (ОАС), Факултет за 
машинство и грађевинарство у Краљеву.

Делатност Факултета оријентисана је 
у три подручја: наставна делатност, 
научноистраживачки рад и развој и 
примена истраживања у пракси.

Делатност
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1. Наставна делатност
Наставни процес од школске 2005/06. 
године се одвија по новој структури 
студијских програма и модула (смерова) у 
три нивоа студија:

Основне студије – студије првог степена 
организују се као: 
• oсновне академске студије,
• oсновне струковне студије.

Студије другог степена организују се као:
• мастер академске студије,
• специјалистичке академске студије,
• специјалистичке струковне студије,
• међународне (мастер) студије - Master 

of Business Administration - МВА студије,

Студије трећег степена организују се као
• докторске академске студије.

Академске студије организују се као:
• Основне академске студије (студије 

првог степена) – трају четири године и 
вреде најмање 240 бодова. Завршетком 
основних академских студија стиче 
се звање дипломираног инжењера 
одговарајуће области.

• Мастер академске студије (студије 
другог степена) – трају једну или две 
године и вреде у зависности од трајања 
студијског програма најмање 60 
односно 120 ЕСПБ бодова. Завршетком 
мастер студија стиче се звање мастер 
инжењера или мастер уметности дате 
области.

• Специјалистичке академске студије 
(студије другог степена) – трају  једну 
или једну и по годину и вреде у 
зависности од трајања студијског 
програма најмање 60 односно 90 ЕСПБ 
бодова. Завршетком  специјалистичких 
академских студија стиче се звање  
специјалиста инжењер одговарајуће 
области.

• Докторске академске студије (студије 
трећег степена) – трају три године 
и вреде најмање 180 ЕСПБ бодова. 
Завршетком докторских студија стиче 
се звање доктора наука или доктор 
уметности дате области.

Струковне студије се организују као:

Основне струковне студије (студије 
првог степена) – трају три године и вреде 
најмање 180 ЕСПБ бодова. Завршетком 
основних струковних студија стиче се 
звање струковни инжењер дате области.

Специјалистичке струковне студије 
(студије другог степена) – трају једну 
годину и вреде најмање 60 ЕСПБ бодова. 
Завршетком специјалистичких струковних 
студија стиче се звање специјалиста 
струковни инжењер дате области.

Међународне практично оријентисане 
мастер студије(студије другог степена) – 
Master of Business Administration – МBA: 
трају две године и вреде најмање 120 
ЕСПБ бодова. Завршетком МBА студија 
стиче се звање специјалиста струковни 
инжењер менаџмента MBA.

Tijana
Sticky Note
posle zatvorene zagrade treba ubaciti ove boldirane reci odnosno brojeve :) - трају једну, једну и по и две годинеи код бодова, најмање 60, 90 односно 120 ЕСПБ
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АКАДЕМСКЕ СТУДИЈЕ 
(основне - ОАС, мастер - МАС, 
специјалистичке - САС, докторске - ДАС)

Области и студијски програми академских 
студија (основе, мастер и докторске) из 
којих се организују студије, по поновној 
акредитацији, за извођење наставе на 
српском односно енглеском језику.

Машинство
Производно машинство (ОАС, МАС)

Смерови:
• Рачунаром подржане технологије 
• Савремене технологије обликовања 

материјала
• Савремене технологије обликовања 

пластикe
• Прецизно инжењерство
• Софтвер за машинство

Механизација и конструкционо 
машинство (ОАС, МАС)

Смерови (МАС):
• Пројектовање машина, транспортни 

системи и логистика
• Пољопривредно и прехрамбено 

машинство
• Аутомобилско инжењерство

Енергетика и процесна техника (ОАС, 
МАС)

Смерови (ОАС):
• Термоенергетика
• Гасна и нафтна техника
• Управљање енергијом
• Смерови (МАС): 
• Топлотна техника
• Процесна техника
• Гасна и нафтна техника

• Хидропнеуматска техника
• Управљање енергијом
Техничка механика и дизајн у техници 
(ОАС, МАС)

Машинство (ДАС)

Електротехника и рачунарство:
Енергетика, електроника и 
телекомуникације (ОАС, МАС)

Смерови (ОАС): 
• Електроенергетика – 

електроенергетски системи 
• Електроенергетика – енергетска 

електроника и електричне машине 
• Мерни системи
• Комуникационе технологије и обрада 

сигнала

Усмерења:
• Обрада сигнала
• Телекомуникациони сигнали
• Микрорачунарска електроника

Усмерења:
• Микроелектроника
• Примењена електроника
• Микропроцесорски системи и 

алгоритми

Смерови (МАС): 
• Електроенергетика – 

Електроенергетски системи
• Електроенергетика – Енергетска 

електроника и електричне машине
• Електроенергетика – Дистрибуирани 

електроенергетски ресурси
• Мерни системи
• Телекомуникациони системи
• Обрада сигнала
• Ембедед системи и алгоритми
• Микроелектроника
• Примењена електроника
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Примењено софтверско инжењерство 
(ОАС, МАС)

Смерови:
• Информациони системи у 

електроенергетици
• Електроенергетски системи
• Рачунарство, аутоматика и 

електроенергетски системи

Мерење и регулација(ОАС, МАС)

Енергетика, електроника и 
телекомуникације (САС, ДАС)

Рачунарство и аутоматика (ОАС, МАС)

Смерови:
• Аутоматика и управљање системима 
• Примењене рачунарске науке и 

информатика

Усмерења:
• Интернет и електронско пословање
• Информациони системи
• Интелигентни системи
• Софтверско инжењерство
• Рачунарска техника и рачунарске 

комуникације

Софтверско инжењерство и 
информационе технологије (Нови Сад 
(ОАС, МАС) и Одељење Факултета  у 
Лозници (ОАС))

Смерови (ОАС):
• Софтверско инжењерство за нови web

Усмерења:
• Софтверско инжењерство за ново web 

пословање
• Web интелигенција
• Примењено софтверско инжењерство

Усмерења:
• Развој софтверских алата

• Развој информационих система
• Доменско софтверско инжењерство

Смерови (МАС):
• Рачунарска техника и рачунарске 

комуникације
• Софтверско инжењерство у управљању 

системима
• Примењене рачунарске науке и 

информатика

Усмерења:
• Електронско пословање
• Софтверско инжењерство
• Интелигенти системи
• Мултимедије и рачунарске игре
• Инжењеринг информационих система

Рачунарство и аутоматика (САС, ДАС)

Грађевинарствo
Грађевинарство (ОАС, МАС)

Смерови (ОАС): 
• Конструкције 
• Хидротехника 
• Путеви, железнице и аеродроми

Смерови (МАС):
• Конструкције
• Хидротехника 
• Путеви, железнице и аеродроми
• Организација и технологија грађења 
• Грађевинарство (ДАС)

Саобраћај:
Саобраћај и транспорт (ОАС, МАС)

Смерови (МАС):
• Друмски саобраћај
• Железнички саобраћај
• Водни саобраћај
• Безбедност
• Логистика
• Пројектовање и организација
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Поштански саобраћај и телекомуникације 
(ОАС, МАС)

Саобраћај (ДАС)

Архитектура 
Архитектура (ОАС, МАС)

Смерови: (МАС)
• Архитектонско и урбанистичко 

пројектовање 
• Савремене теорије и технологије у 

архитектури
• Дизајн ентеријера
• Дигиталне технике, дизајн и продукција 

у архитектури и урбанизму (МАС)

Архитектура  (САС, ДАС)

Индустријско инжењерство и 
инжењерски менаџмент:
Индустријско инжењерство (ОАС, МАС)

Смерови:
• Пројектовање, организација и 

управљање системима 
• Аутоматизација процеса рада 
• Информационо управљачки и 

комуникациони системи 
• Квалитет и логистика
Индустријско инжењерство -  Напредне 
инжењерске технологије (МАС)
Индустријско инжењерство (САС)
Инжењерски менаџмент (ОАС, МАС)

Смерови:
• Организација и управљање предузећем
• Иновације и предузетништво 
• Пројектни менаџмент 
• Инвестициони менаџмент
• Информациони менаџмент 
• Менаџмент квалитета и логистикe 
• Управљање ризиком и менаџмент 

осигурања 

• Индустријски маркетинг и 
инжењерство медија 

• Менаџмент људских ресурса 
Инжењерски менаџмент (САС)
Индустријско инжењерство/Инжењерски 
менаџмент (ДАС)

Инжењерство заштите животне 
средине и заштите на раду
Инжењерство заштите животне средине 
(ОАС, МАС, САС, ДАС)

Смерови (ОАС, МАС):
• Управљање отпадом и анализа токова 

материјала
• Одрживо управљање водама
• Управљање и контрола квалитета 

ваздуха
• Инжењерство биосистема

Инжењерство заштите на раду (ОАС, МАС, 
ДАС)

Геодезија 
Геодезија и геоматика (ОАС, МАС, САС, 
ДАС)

ИНТЕРДИСЦИПЛИНАРНЕ СТУДИЈЕ
Графичко инжењерство и дизајн (ОАС, 
МАС, ДАС)

Мехатроника (ОАС, МАС)

Смерови:
• Мехатроника, роботика и 

аутоматизација
• Мехатроника и механизација
• Мехатроника (ДАС)
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Инжењерство заштите од катастрофалних 
догађаја и пожара (Управљање ризиком 
од катастрофалних догађаја и пожара) 
(ОАС, МАС)

Примењена математика (Математика у 
техници) (МАС, ДАС)

Урбанизам и регионални развој 
(Планирање и управљање регионалним 
развојем) (МАС)

Рачунарска графика (Анимација у 
инжењерству) (ОАС, МАС, ДАС)

Енергетска ефикасност у зградарству 
(САС)

Биомедицинско инжењерство (ОАС, МАС)

Сценска архитектура, техника и дизајн 
(ОАС)

Сценски дизајн (Сценска архитектура и 
дизајн) (МАС)

Сценски дизајн (ДАС)

Техничка механика (ДАС)

Третман и заштита вода (Инжењерство 
третмана и заштита вода) (МАС)

Енергетске технологије (Чисте енергетске 
технологије) (ОАС, МАС)

Инжењерство информационих система 
(ОАС, МАС)

Информациони инжењеринг (ОАС, МАС)

Информациони и аналитички инжењеринг 
(МАС)

СТРУКОВНЕ СТУДИЈЕ  
(основне - ОСС, специјалистичке - ССС)
• Електроенергетика – Обновљиви 

извори електричне енергије (ОСС)
• Електроника и телекомуникације (ОСС)
• Софтверске и информационе 

технологије (ОСС) 
• Енергетика, електроника и 

телекомуникације (ССС)
• Инжењерски менаџмент (ССС)
• Инжењерски менаџмент - МВА 

(Међународне практичнооријентисане 
мастер студије) (ССС)

Tijana
Sticky Note
Изменити назив области у:Управљање ризиком од катастрофалних догађаја и пожара

Tijana
Sticky Note
Претпоследњу ставку изменити односно раздвојити:Инфомациони инжењеринг (ОАС)Смерови:- Аналитички инжењеринг- Примењени информациони инжењерингИнформациони инжењеринг (МАС)Информациони и аналитички инжењеринг (МАС)
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Од оснивања до 01. јануара 2015. 
године, на Факултету техничких наука 
титулу дипломирани инжењер и мастер 
инжењер је стекло 16.927 студената. 
Од тога диплому дипломирани 
инжењер је стекло 9.702 студената, 
од којих 3.399 из области Машинства, 
3.938 из области Електротехнике и 
рачунарства, из области Грађевинарства 
833, из области Саобраћаја 706, из 
области Архитектуре 395, из области 
Индустријског инжењерства и 
менаџмента 320, из области Графичког 
инжењерства и дизајна 88 и из области 
Инжењерства заштите животне средине 
23 студента. Мастер академске студије 
до сада је завршило 7.225 кандидата: 
из области Машинства 424, из области 
Eлектротехнике и рачунарства 1.796, из 
области Грађевинарства 493, из области 
Саобраћаја 678, из области Архитектуре 
797, из области Индустријског 
инжењерства и менаџмента 1.858, из 
области Графичког инжењерства и 
дизајна 444, из области Инжењерства 
заштите животне средине 426, из области 
Мехатронике 146, из области Математике 
у техници 19 и из области Геодезије и 
геоматика 144 кандидат.

На Факултету техничких наука звање 
магистра техничких наука стекло је 891 
кандидата: из области Машинства 275, из 
области Електротехнике и рачунарства 
288, из области Грађевинарства 43, из 
области Архитектуре 24, из области 
Саобраћаја 51, из области Индустријског 
инжењерства и менаџмента 154, из 
области Инжењерства заштите животне 
средине 43, из области Графичког 
инжењерства и дизајна 7 и из области 
Математике у техници 6 кандидата.

На Факултету техничких наука звање 
доктора техничких наука стекло је 609 
кандидата: из области Машинства 152, из 
области Електротехнике и рачунарства 
201, из области Грађевинарства 36, 
из области Саобраћаја 31, из области 
Архитектуре 23, из области Индустријског 
инжењерства и менаџмента 123, из 
области Инжењерста заштите животне 
средине и заштите на раду 23, из области 
Графичког инжењерства и дизајна 
одбрањено 9, из области Мехатронике 
3 и из области Математике у техници 8 
докторска рада.

На основу Закона о високом образовању 
и Одлуке Наставно - научног већа 
Факултета од 28.05.2003. године, диплому 
првог степена (VI степен стручне спреме) 
стекло је укупно 351 инжењера, а 
диплому специјалисте техничких наука из 
одређене области стекло 317 кандидата. 

Диплому основних академских студија до 
сада је стекло 5.499 студената.  

Први смо на овим просторима, пре 
потписивања Болоњске декларације 
почели са издавањем додатка дипломи. 
Од 2004. године Факултет је почео са 
издавањем Додатка дипломе студентима 
и то на српском и енглеском језику, што 
је у великој мери олакшало проходност и 
запошљавање наших студената у Европи 
и свету. Додатак дипломи је документ који 
се припаја дипломи високог образовања, 
која се такође издаје на српском и 
енглеском језику, а урађен је тако да 
нуди опис природе, степена, контекста, 
садржаја и статуса студија које је похађао 
и успешно завршио студент именован 
у оригиналној дипломи, којој се овај 
додатак припаја.
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На основу препоруке Универзитета 
(чији је иницијатор био ФТН) усвојен је 
Правилник о завршетку студија и стицању 
звања по Закону о високом образовању. 
Студентима који то желе омогућено је да 
пређу на нови систем студија, и ако су 
освојили 270 ЕСПБ бодова, заврше студије 
одбраном мастер рада који носи 30 
ЕСПБ бодова, чиме студент осваја укупно 
минимум 300 ЕСПБ бодова. На тај начин до 
сада је студије завршило 3.937 кандидата 
од којих је њих 56 уписало прве докторске 
студије које су почеле школске 2006/07. 
године, а школске 2013/14. уписана је и 
осма генерација тако да је до сада уписано 
1005 студената докторских студија. 

Факултет техничких наука је први у Србији 
који је свима који су завршили студије 
по Закону о универзитету, омогућио да 
замене своју диплому новом ‘’мастер’’ 
дипломом (Закон о високом образовању). 
До сада је на Факултету замењено 1268 
диплома.

Факултет техничких наука је маја 
2008. године добио прво Решење 
о акредитацији Факултета као 
високошколске установе, а априла 
2013. године Решење о поновној 
акредитацији. 23. децембра 2011. године 
је Факултет акредитовао високошколску 
јединицу (Одељење) у Инђији, 2012. 
године и у Лозници.

Почетком 2013. године Факултет 
техничких наука акредитовао је укупно 
88 студијских програма академских 
и струковних студија. У одељењима 
у Инђији и Лозници је акредитован 
студијски програм основних струковних 
студија Софтверске и информационе 
технологије, а у одељењу у Лозници и 
студијски програм основних академских 
студија Софтверско инжењерство и 
информационе технологије. У току 
2014. године Факултет је акредитовао 
студијски програм основних и мастер 
академских студија Инжењерство 
информационих система.

Почетком 2015. године акредитована 
су три нова студијска програма: 
Информациони инжењеринг (ОАС, 
МАС) и Информациони и аналитички 
инжењеринг (МАС).
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2. Научноистраживачка 
делатност
Факултета техничких наука оријентисана 
је, пре свега, на реализацију 
научноистраживачких пројеката које 
финансирају Министарство просвете, 
науке и технолошког развоја Републике 
Србије и Покрајински секретаријат за 
науку и технолошки развој, а Факултет 
учествује и у више европских научних 
пројеката (FP7, Eureka!, Cost, итд.). У 
питању су пројекти, односно потпројекти 
из подручја основних истраживања, 
иновациони пројекти и пројекти 
технолошког развоја.

Факултет је 19. фебруара 2007. годинe 
добио Решење о акредитацији научне 
делатности за све научне области које 
се изучавају на ФТН-у, а 12. априла 
2011. године Решење о поновној 
акредитацији.

Истраживачки рад Факултета одвија 
се у савременим лабораторијама и 
рачунарском центру. Наставници и 
сарадници годишње објаве преко 200 
научних радова у водећим светским 
и домаћим часописима као и на  
међународним скуповима у земљи и 
иностранству. ФТН је издавач следећих 
часописа:
•  Journal for Technology of Plasticity,
•  Computer Science and Information,
•  International Journal оf Industrial 

Engineering аnd Management (IJIEM),
•  Journal of Graphic Engineering and Design,
•  Machine Desigн,
•  Зборник радова ФТН.

3. Стратешки правци сарадње 
са привредом
оријентисани су на следећа подручја:
• дефинисање потреба привреде за 

профилима - смеровима појединих 
струка, које ће школовати Факултет;

• координација и усмеравање 
научноистраживачког рада Факултета 
у складу са дугорочним програмима 
развоја привреде;

• повећање ефикасности коришћења 
научноистраживачких резултата 
Факултета при решавању актуелних 
проблема привреде.

Факултет техничких наука данас има више 
од 320 потписаних уговора са разним 
привредним организацијама.

Факултет нуди и своје услуге у решавању 
актуелних проблема привреде у следећим 
подручјима:
• развој нових производа и производних 

програма;
• развој нових технологија;
• развој технолошких система у 

подручју обраде, монтаже, руковања 
материјалом, контроле итд;

• развој информационо-управљачких 
система;

• пројектовање сложених грађевинских 
објеката високоградње, нискоградње и 
хидроградње;

• уштеда енергије, рационално 
коришћење и квалитет електричне 
енергије;

• ревитализација постојећих технологија 
и технолошких система;

• заштита животне средине;
• анализе заштите на раду;
• дијагностика, експертиза и одржавање 

система;
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• урбанистичко пројектовање;
• пројекти саобраћајних и транспортних 

система;
• пројекти из области енергетике, 

електронике и телекомуникација;
• пројекти  управљања ризиком од 

катастрофа;
• геоинформационе технологије и 

системи;
• организовање стручних семинара за 

перманентно усавршавање стручњака 
за коришћење нових техника и 
технологија у индустрији;

• стручна помоћ приликом заштите 
интелектуалне својине.

ЛАБОРАТОРИЈЕ ФАКУЛТЕТА
Центар за рачунарство

Центар за рачунарство Факултета 
техничких наука у Новом Саду формиран 
је са намером да обезбеди подршку 
осавремењавању процеса извођења 
наставе и научноистраживачког рада. 
Центар је лоциран на трећем спрату 
наставног блока у згради ФТН-а. 
Капацитети Центра за рачунарство се 
непрекидно увећавају, уз посебну бригу о 
редовном обнављању и осавремењавању 
опреме. Састоји се од дванаест 
лабораторија:

Л1 – Рачунарска лабораторија опште 
намене (32 радна места),

Л2 – Рачунарска лабораторија - Samsung 
Apps (16 радних места),

Л3 – Рачунарска лабораторија - Samsung 
Apps (21 радно место),

Л4 – Рачунарска лабораторија опште 
намене (16 радних места),

Л5 – Рачунарска лабораторија опште 
намене (21 радно место),

Л6 – Рачунарска лабораторија опште 
намене (16 радних места),

Л7 – Интернет лабораторија - доступна 
студентима 24 сата (18 радних места),

АР1 – Рачунарска лабораторија опште 
намене (12 радних места),

АР4 – Рачунарска лабораторија опште 
намене (12 радних места),

АР5– Рачунарска лабораторија опште 
намене (12 радних места),

В3-5 – Рачунарска лабораторија опште 
намене (16 радних места),

Д4-а – Рачунарска лабораторија опште 
намене (16 радних места).

Остале рачунарске 
лабораторије
Поред рачунарског центра постоји 
више од 20 лабораторија опремљених 
рачунарима за извођење рачунарско-
лабораторијских вежби. Те лабораторије 
имају од 12 до 32 радна места.

Од школске 2008/09. године 
студентима је 24 сата на располагању 
рачунарска учионица са 18 радних 
места, која се не користи у редовном 
наставном процесу.

Факултет техничких наука располаже 
више од 100 савремено опремљених 
лабораторија које су намењене за:
• образовање студента,
• научноистраживачки рад и
• давање услуга трећим лицима.
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Научно-стручни скупови
Факултет, односно одговарајући 
департмани, баве се и организовањем  
научних и стручних конференција. О 
успешности ове активности Факултета 
најбоље сведоче до сада реализованих 15 
сталних конференција:
• ИС - Индустријски системи, Нови Сад 

(сваке треће године од 1975. последњи 
одржан  2014.);

• ММА - Флексибилне технологије са 
међународним учешћем, Нови Сад 
(сваке треће године од 1976. последњи 
одржан 2014.); 

• Саветовање производног машинства 
Југославије и Србије (1971., 1992., 2008., 
2010. 2012.);

• International Symposium Interdiscplinary 
Regional Research; Hungary, Romania, 
Serbia - Novi Sad (1998., 2002., 2005., 
2007.);

• International Symposium Power 
Electronics  – Ее, Нови Сад (1995., 1997., 
1999., 2001., 2003., 2005., 2007., 2009., 
2011., 2013., 2015.); 

• Трендови развоја – ТРЕНД, са разним 
темама: ‘’Информационе технологије 
у електроенергетици’’, Нови Сад 
(1994.); ‘’Електрична возила’’, Нови 
Сад, (1996.); “Нове технологије у 
електродистрибуцији”, Копаоник, 
Нови Сад (1997, 1998., 1999., 2000., 
2001.); ‘’Универзитет и НТ паркови’’, 
Копаоник, (2002.); ‘’Болоњски процес и 
технички факултети’’, Копаоник, (2003.); 
‘’Интегрисани универзитет и техничке 
струке’’, Копаоник (2004.); ‘’Шта доноси 
нови закон о високом образовању’’, 
Копаоник (2005.); “Болоњски процес 
и примена новог закона”, Копаоник 
(2006.); “Акредитација болоњских 

студија’’, Копаоник (2007.); ‘’Ефикасност и 
квалитет болоњских студија’’, Копаоник 
(2008.); ‘’Докторске студије у Србији, 
региону и ЕУ’’, Копаоник (2009.); ‘’Болоња 
2010: Стање, дилеме и перспективе’’, 
Копаоник (2010.); “Европа 2020: Друштво 
засновано на знању“, Копаоник (2011); 
‘’Интернационализација универзитета’’, 
Копаоник (2012); ‘’Универзитет 
на тржишту...’’, Марибор, Похорје, 
Словенија (2013); ‘’Развојни потенцијал 
високог образовања’’, Копаоник (2014); 
„Универзитет у променама“, Златибор 
(2015).

• ИНДИС – Индустријско грађење: 
планирање, пројектовање и грађење, 
Нови Сад (сваке треће године од 1976. 
последњи одржан 2013.). Од 1997. 
године прераста у међународни скуп; 

• Конференција Савремена грађевинска 
пракса, (сваке године), Нови Сад;

• Међународни симпозијум Превенција 
саобраћајних незгода на путевима, 
Нови Сад (сваке друге године од 1991., 
последњи одржан 2014.);

• Међународни скуп ‘’Енергија и 
окружење’’, Нови Сад (2003., 2006., 
2009.);

• Конференција DOGS (Дигитална обрада 
говора и слике), Палић (2008., 2010. 
2012. 2014.); 

• PSU-UNS Међународна конференција 
‘’Енергија и заштита животне средине’’, 
Hat Yai, Songkla, Tailand (2003., 2007., 
2011., 2015.), Нови Сад (2005., 2009., 
2013);

• Конструисање, обликовање и дизајн 
- КОД, Палић (2006.), Нови Сад (2008.), 
Balatonfired, Mađarska (2014)

• ГРИД - Графичко инжењерство и дизајн, 
Нови Сад (2002., 2004., 2006., 2008., 2010, 
2012.2014);



36

• Међународно студентско такмичење 
Хардвер и софтвер (H&S), (Нови Сад 
2005., 2007., 2009., 2013, Бања Лука 
2006., 2008., 2010., 2011., 2012.)

и петнестак повремених међународних и 
националних конференција годишње.

Кадровска структура
Прве школске, 1960/1961. године, 
Факултет је за почео са седам (два стална 
и пет хонорарних) наставника и са 17 
сарадника, организованих у 11 Катедри.

Укупан број запослених на ФТН на крају 
2014. год. је 1144.

Наставници

На Факултету техничких наука ангажовано 
је 417 запослених у наставничким 
звањима (109 редовних професора, 75 
ванредних професора, 194 доцената, 1 
виши предавач, 32 предавача, 1 предавач, 
4 виша наставника страних језика, 1 
наставник страног језика).

Сарадници

1. Сарадници у настави

На Факултету техничких наука запослено 
је 297 сарадника (21 асистент доктор 
наука, 34 асистента са магистратуром, 
198 асистента мастера и 44 сарадника у 
настави).

2. Сарадници истаживачи и сарадници на 
пројектима:

На Факултету техничких наука запослено 
је 163 сарадника у истраживачким или ван 
наставним звањима (4 научна сарадника, 
71 истраживач сарадник, 31 истраживач 
приправник и 57 сарадника на пројекту).

Ненаставно особље

Нa Факултету техничких наука запослено 
је 267 радника као ненаставно особље. 

Међународна сарадња
Факултет техничких наука у оквиру својих 
делатности има веома развијену сарадњу 
са великим бројем научних институција у 
свету.  Професори Факултета држали су, 
по позиву, предавања на универзитетима 
неких од најразвијенијих земаља, међу 
којима и у Јапану, САД-у и земљама 
Европске уније. Значајни резултати 
остварени су и у међународној сарадњи, 
о чему сведочи преко 50 реализованих 
међународних пројекaта. Последњих 
година покренути су велики међународни 
пројекти из програма TEMPUS (EU), CEPUS 
(EU), WUS (Austria), CARDS (EU),FP7 (EU), 
ЕUREKA!, Cost.

Факултет је место формирања и рада 
многих огранака значајних светских 
организација: IEEE (Institute of Electrical 
and Electronics Engineers) - Joint Chapter 
Industrial Electronics, Industry Application 
and Power Electronics, IIM Euro - 
Међународна постдипломска школа за 
Индустријско инжењерство и менаџмент.

На основу одговарајућих уговора, 
Факултет техничких наука сарађује  
са: Техничким универзитетом (ТУ) 
Будимпешта, ТУ Кошице, Политехника 
Темишвар, ТУ Братислава, ТУ Праг, ТУ 
Солун, ТУ Минхен и ТУ Штутгарт, ТУ Беч, 
UBI Брисел, Универзитетом у Авеиру 
(Португалија), ТУ Лођ, Универзитетом 
у Лијежу, Националним техничким 
универзитетом у Атини, Политехничким 
универзитетом у Мадриду, Универзитетом 
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у Лимерику (Ирска), Galway - MayoInstitute 
of Tehnology (Ирска), Универзитетом у 
Лугану - Швајцарска,  Универзитетом 
у Манчестеру, Универзитетом у Порту, 
Универзитетом у Тузли, Универзитетом 
у Скопљу, Универзитетом у Марибору, 
Универзитетом у Љубљани, Универзитетом 
у Зеници, Универзитетом у Српском 
Сарајеву и Универзитетом у Бањалуциитд.

У последњихдесет година остварена 
је сарадња и са ваневропским 
универзитетима, попут Универзитета 
‘’Prince of Songkla’’ Hat Yai - 
Тајланд,Универзитет у Шангају - Кина, 
Охајо Стејт Универзитет (Ohio State 
University) - САД, Универзитет у Њу 
Хемпширу - САД, Универзитет Делавер 
- САД, Лејкхед Универзитет (Lakehead 
University) - Канада, University of Free State 
Bloemfontein - Јужноафричка Република, 
Indian Institute of Tehnology Roorkee - 
Индија, The University of Aucland - Нови 
Зеланд, Национални универзитет „Chung 
Cheng“,Min-Hsiung, Тајван.

Библиотека ФТН-а
Библиотека Факултета техничких наука 
постоји још од настанка Машинског 
факултета. Располаже угодним простором 
који испуњава све библиотечке стандарде. 
У оквиру библиотеке налазе се радни 
простор од 176 m2, складиште од 126 
m2 и читаоница од 176 m2. Студентска 
читаоница смештена је у угодни 
климатизовани амбијент и има 105 
радних места. У оквиру радног простора 
се налазе најновији бројеви часописа, 
приручници и енциклопедије. У току 
2008. године извршено је комплетно 
реновирање библиотеке тако да данас 

изгледа као библиотеке најпознатијих 
факултета и универзитета по условима за 
рад и учење.

Фондови библиотеке се састоје, углавном, 
од стручне литературе. Постоји велики 
број: уџбеника, помоћних уџбеника, 
практикума, приручника, енциклопедија 
и речника потребних за рад. Библиотека 
располаже фондом књига од око 
50.000, од којих је половина страних. 
На располагању су око 1.500 наслова 
серијских публикација. У библиотеци 
се чува 9.363 дипломска рада, 6.997 
мастер радовa, 5.308 бечелор радova, 361 
специјалистички рад, 978 магистарских 
радова и 728 докторских радова.

За потребе својих корисника, 
Библиотека користи веома развијену 
службу међубиблиотечке размене 
са другим библиотекама у земљи, а 
преко Библиотеке Матице српске 
и са библиотекама у иностранству. 
Информације о библиотечком материјалу 
корисник може да добије телефоном, 
уз помоћ рачунара, путем каталога или 
слободним приступом полицама са 
књигама уз стручну помоћ библиотекара.

Универзитетски библиотечко-
информациони систем (БИС) се развија 
на основу информационих потреба 
студената, наставника, научних и стручних 
сарадника, којима библиотечки фондови 
служе за перманентно образовање, 
научноистраживачки и стручни рад. 
Задатак БИС-а је да помогне одвијање 
образовних и научноистраживачких 
процеса, као и да омогући бржи трансфер 
научних сазнања и научно-технолошких 
информација.

Библиотека Факултета техничких наука, 
као и све научне библиотеке државних 
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институција у Србији су прикључене на 
академску мрежу, преко које је могућ 
сталан приступ сервисима КоБСОН-а. 
Преко КоБСОН-а је могуће претраживати: 
електронске часописе, књиге, индексне 
базе, стране докторске дисертације 
и каталог штампаних часописа у 
библиотекама Србије.

Електронски часописи у пуном тексту 
су доступни преко сајтова издавача. У 
Србији је доступно преко 35.000 наслова 
часописа. Електронски сервиси који 
су на располагању: EBSCO, Engineering 
Village, ProQuest, American Psychological 
Association, Science Direct, Springer-Link, 
HeinOnline, Wiley Interscience, Asge, Jstor, 
High Wire-Press, Cambridge University Press, 
Oxford Journal, Emerald, Teeal, American 
Chemical Society, Institute of Physics, IEEE 
Computer, American Physics Society.

Временом, Библиотека ће прерасти у 
савремени информационо-библиотечки 
центар опремљен најсавременијом 
техником, који ће омогућити везе са 
светским библиотечко-информационим 
системима.

Издавачка делатност
Факултет је уочио потребу за развијањем 
издавачке делатности одмах по оснивању 
јер за велики број наставних предмета 
нису постојали уџбеници. У настојању да 
реши тај проблем, Факултет је основао 
Комисију за издавачку делатност, која 
је до седамдесетих година обезбедила 
штампање већег броја скрипта, а у 
сарадњи са „Научном књигом“ у Београду 
– штампање уџбеника. Самостална 
издавачка делатност на Факултету 
почела је да се развија оснивањем 

Машинског института и покретањем 
Зборника Машинског факултета. Први 
Зборник штампан је 1965. године. Ипак, 
тек почетком седамдесетих година 
захваљујући оснивању Штампарије, на 
Факултету је почела интензивније да се 
развија издавачка делатност која је у 
потпуности била усмерена на штампање 
уџбеника. Поред Факултета и неки 
институти су крајем седамдесетих година 
развили интензивну издавачку делатност, 
која је била усмерена на штампање књига 
из стручних области којима су се они 
бавили. Тако је Институт за индустријске 
системе до 1985. године објавио: 19 
књига и уџбеника, 8 монографија и 6 
приручника.

Средином деведестих година Факултет 
је знатно организованије приступио 
издавачкој делатности. Године 1996. у 
сарадњи са издавачком кућом „Stylos“ 
покренута је едиција „Техничке науке“, а од 
2001. године Факултет самостално уређује 
и штампа књиге из те едиције. У њеном 
оквиру штампани су основни и помоћни 
уџбеници за потребе студената. Едиција 
„Техничке науке“ се од 2002. године 
дели на две едиције: „Техничке науке – 
уџбеници“, „Техничке науке – монографије“ 
, а од 2010. оснива се и Едиција „Техничке 
науке – преводи“. Сталним развојем 
Факултета, првенствено, унапређењем  
наставног процеса на ФТН-у, јавила се 
потреба и за оснивањем нове едиције. У 
2014. години основана је едиција Edition 
„Technical Sciences – Textbooks“ – едиција у 
којој се публикују уџбеници на енглеском 
језику. Уредници наведених едиција били 
су декани: проф. др Душан Петровачки 
до 1998. године, проф. др Илија Ћосић од 
1998. до 2012. године, а од 2012. године 
главни и одговорни уредник је декан 
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проф. др. Раде Дорословачки. У оквиру 
едиција: „Техничке науке – уџбеници“ 
до сада је одштампано 480 уџбеника, 
у „Техничке науке – монографије“ 58 
монографијa, у оквиру  „Техничке науке 
– преводи“  три уџбеника је преведено 
и у оквиру  Edition „Technical Sciences – 
Textbooks“ одштампано је 6 уџбеника на 
енглеском језику.

Студентска служба
Студентска служба са својих двадесетак 
запослених у новом реновираном 
простору на приземљу наставног блока 
задужена је за континуирано праћење 
активности студената током студија а 
понекад и после. 

У шалтер сали постоји дванаест одвојених 
шалтера где су референти на располагању 
студентима према студијским програмима. 

Поред ових, у холу Факултета налази се 
заједнички шалтер који ради цео дан и 
где се студенти у сваком тренутку могу 
обратити за разне информације, потврде, 
уверења. 

Студије су одвојене према нивоима 
студија, тако да су посебно организовани 
референти на првом и другом а посебно 
на трећем нивоу студија.

Контакт студентске службе се може 
преузети на сајту факултета: www.ftn.uns.
ac.rs

Студентска служба је на располагању у 
сваком тренутку и труди се да сведе на 
минимум време које је потребно студенту 
за административне послове. У тој намери 
је уведен студентски web сервис.
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Студентски web сервис
Пријава испита путем студентског web 
сервиса почела је школске  2005/06. 
године на ФТН. Oд тада су студенти у 
могућности да од куће или са било којег 
другог места пријављују испите. Није 
потребно долазити на шалтер студентске 
службе, нити стајати у редовима, битно 
је да студент има довољно финансијских 
средстава на својој финансијској картици.

Да би студент могао да користи свој web 
сервис мора имати уписану школску 
годину. Студент приликом уписа на ФТН 
отвара свој web налог,  добија своју 
идентификацију, коју користи са својом 
лозинком и добија свој лични позив 
на број на који уплаћује финансијска 
средства. 

Испит се може пријавити и одјавити 
најкасније два радна дана пре испита. 
По окончању пријаве испита спискови 
са пријављеним студентима достављају 
се електронским путем предметним 
наставницима, који на исти начин враћају 
попуњене спискове. 

Увођењем студентског web сервиса 
на ФТН омогућена је и електронска 
овера семестра, као и увид студента у 
положене и неположене испите и увид у 
финансијску картицу.

Студенти уписани у прву годину студија 
сами попуњавају своје матичне податке 
тзв. ШВ 20 образац, који потом Факултет 
прослеђује у Покрајински завод за 
статистику. Приликом уписа студенти 
добијају потврду са бројем индекса и 
упутством за коришћење web сервиса.

Студенти старијих година студија су дужни 
да са времена на време ажурирају своје 
матичне податке. 

Студент продекан
На Факултету техничких наука о правима 
и интересима студената брине се и 
студент продекан. То је функција која је на 
ФТН уведена још 1973. године и поново 
враћена почетком школске 2002/2003. 
године. Студент продекан учествује у раду 
свих органа Факултета (Наставно-научног 
већа, Савета Факултета...), где заступа 
студентске ставове, износи и решава 
проблеме, доприноси побољшању 
наставног процеса и сл. 

Студентски парламент
Студентски парламент као облик 
студентског организовања први пут се 
помиње у Закону о универзитету из 2002. 
године. Разлог за формирање студентског 
парламента лежи у чињеници да поред 
великог броја студентских организација 
факултети и универзитети више нису са 
лакоћом могли да идентификују легитимне 
представнике студената и студентске 
организације које треба препознати 
као партнере у решавању проблема у 
настави и приликом избора студентских 
представника за органе и тела факултета/
универзитета. Студентски парламент као 
облик студентског организовања у оквиру 
ког сви студенти једне високошколске 
установе остварују активно и пасивно 
бирачко право једини може да се сматра 
потпуно легитимним представником 
студената, партнером у решавању 
проблема и избору студената у органе и 
тела установе.

Законом о високом образовању из 2005. 
године Студентски парламент је уређен 
као орган високообразовне установе, по 
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угледу на наставно-научно веће. У фази 
израде Закона било је договорено да 
ће се студентски парламент детаљније 
уредити Законом о студентском 
организовању, што се до данас није 
десило и поред неколико иницијатива 
и радних група формираних од стране 
Министарства просвете.

Иако Закон о студентском организовању 
није донет, према роковима који 
су постављени Законом о високом 
образовању, високообразовне установе у 
Србији су биле обавезне да до краја 2006. 
године, односно најкасније три месеца 
од доношења Акта о реорганизацији 
конституишу сва тела и органе, а међу 
њима и Студентски парламент.

Студентски парламент Факултета 
техничких наука има 37 чланова. 
Расподела мандата у  Студентском 
парламенту Факултета према 
департманима је следећа: Машинство 
(сва четири департмана) 3, Енергетика, 
електроника и телекомуникације 
4, Рачунарство и аутоматика 4, 
Грађевинарство и геодезија 5, Саобраћај 4, 
Архитектура и урбанизам 3, Индустријско 
инжењерство и инжењерски менаџмент 
5, Графичко инжењерство и дизајн 3, 
Инжењерство заштите животне средине 
и заштите на раду 2, Мехатроника 1, један 
представник високошколских јединица 
Инђија и Лозница и један представник 
студената са инвалидитетом. 

Студентске активности
Студенти Факултета техничких наука 
одржавају везе са осталим техничким 
факултетима и вишим техничким 
школама у земљи и иностранству и 
заједно са њима сваке године организују 
традиционалне сусрете студената 
технике, популарне –”ијаде”:”Машинијаду”, 
“Електријаду”,”Саобраћијаду”, 
“Грађевинијаду”, “Менаџеријаду”, 
“Заштитијаду” и “Архитектуријаду”. 

Важан сегмент ових сусрета јесу 
такмичења у знању и спорту на којима 
студенти Факултета техничких наука увек 
постижу запажене резултате. Ови сусрети 
добијају и међународни значај и очекује 
се учешће екипа из многих европских 
земаља. Осим такмичења, током ових 
сусрета организују се посете биоскопима, 
позориштима, стручним сајмовима и 
спортским догађајима, уз остваривање 
значајних попуста. Од посебног су 
значаја јавне трибине на којима студенти 
расправљају о разним темама, како 
онима које се тичу студија, тако и онима 
ван факултета, али још увек у фокусу 
студената. 

Међународна сарадња и размена 
студената као и стручна усавршавања у 
иностранству, веома су интезивни. Осим 
тога, студенти Факултета  учествовали 
су у организацији једног од највећих 
културно-уметничких пројеката у земљи 
у последњих десет година. Почевши од 
првог фестивала,”EXIT NOISE SUMMER 
FEST-а 2000”, који је трајао сто дана и 
током којег је одржано 34 концерта, 12 
представа, 38 журки, преко 120 пројекција 
филмова, 20 трибина и 11 перформанса, 
наши студенти од 2003. године активно 
учествују у организацији, данас већ 



42

светски познатог, ЕXIТ-а, али и других 
културних пројеката.

На Факултету техничких наука делују 
следеће студентске организације:
• Савез студената ФТН-а (ССФТН );
• Студентска унија ФТН-а (СУФТН);
• Студентска асоцијација ФТН-а;
• IAESTE;
• EESTEC LC, Нови Сад;
• IEEE – Student Branch, Нови Сад;
• ESTIEM.

Савез студената ФТН-а 

ССФТН је демократска, синдикална 
студентска организација која обезбеђује 
и штити права студената. Њен основни 
задатак је подизање студентског 
стандарда (домови, менза), побољшање 
услова студирања (пролазност на 
испитима, литература), организовање 
-”ијада”, трибина, концерата, посета 
биоскопима, позориштима, сајмовима, уз 
попусте својим члановима.

Студентска унија ФТН-а 

СУФТН је једна од чланица Студентске 
Уније Србије, једине светски признате 
студентске организације код нас. Још 
од 1997.године, кроз културне пројекте 
попут “Noise Spring Party”, “Шаком у главу” 
или EXIT-а, унија се  бори за враћање 
Факултета у жижу културних дешавања 
у граду. СУФТН покреће и едукативне 
пројекте (школе компјутера и језика) и 
бави се питањима студентског стандарда.

Студентска асоцијација ФТН-а

Студентска асоцијација ФТН-а основана 
је у јануару 2006. године и налази се у 
саставу Студентске асоцијације Новог 
Сада. За основне циљеве и задатке она је 
себи поставила залагање за квалитетну 

наставу и услове студирања, ефикасан 
образовни и научни систем, подизање 
стандарда студената и заштиту њихових 
права, квалитетно информисање, сарадњу 
са сличним студентским организацијама 
у земљи и иностранству и ефикасну 
реализацију права студената који су 
завршили школовање. 

IAESTE  Нови Сад

Студентска организација за међународну 
сарадњу IAESTE окупља студенте 
економских, техничких, технолошких и 
природно-математичких наука, а пре 
свега, бави се организовањем феријалних 
стручних пракси у иностранству.

EESTEC LC Нови Сад 

Electrical Engineering Students Europen 
Аssociation је ‘’Удружење студе-ната 
електротехнике Европе - Локални комитет 
Нови Сад’’. Основни задаци и циљеви 
овог удружења суорганизација скупова 
студената електротехнике Европе ради 
дружења, стручног усавршавања и 
евентуалне помоћи приликом налажења 
посла у иностранству, комуникација 
са студентима електротехнике широм 
Европе,издавање публикација,сарадња са 
другим организацијама.

IEEE - Student Branch, Нови Сад

Студенти електротехнике су у марту 
2002. године основали студентски 
огранак Светског удружења инжењера 
електротехнике - IEEE. Тиме су себи 
отворили пут за лакше учествовање на 
научним и стручним скуповима врхунског 
квалитета широм света као и за честа 
дружења и комуникацију са колегама из 
иностранства.
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ESTIEM, Нови Сад

European Students of Industrial Engineering 
and Managment,удружење које постоји 
на 62 универзитета у 21 држави Европе, 
од 2003. године има своју локалну 
групу и на Факултету техничких наука. 
ESTIEM нуди активности на европском 
нивоу,које укључују више такмичења: 
TIMES, са темама из области инжењерства 
и менџмента, VISION PROJECT, серија 
семинара широм Европе организована од 
стране локалних група, ESTIEM MAGAZIN, 
Летња школа ...

Спортско друштво ‘’Техничар’’

Спортско друштво ‘’Техничар’’ основано је 
2006. године на Факултету техничких наука 
са циљем организовања, популаризације 
и развоја спорта и спортских активности 
код студената и запослених. 

Са поносом можемо рећи да је кроз 
ову организацију прошао велик број 
студената, како аматерских тако 
и врхуских спортиста уз освојен 
велики број трофеја на студентским 
такмичењима, популарним “ијадама”, као и 
на многобројним такмичењима на нивоу 
града, покрајине, државе...

ПРОЈЕКАТ  ‘’Бициклом до факултета’’

‘’Бициклом до факултета’’ је пројекат 
који су реализовали студенти Факултета 
техничких наука уз подршку Покрајинског 
секретаријата за спорт и омладину, са 
циљем популаризације бициклистичког 
саобраћаја као еколошког (одрживог), 
здравог и економски исплативог 
вида превоза студената Новосадског 
унивезитета.

Пројекат је представљен 18. маја 2009. 
године, у оквиру прославе 49. рођендана 
Факултета техничких наука.

Новосадско удружење студената са 
инвалидитетом - НСУСИ

Има визију: Друштво без дискриминације.

И мисију: Активним деловањем тежити 
окружењу у којем ће услови живота и 
образовања бити једнаки за све. 

Ради на:
• обезбеђивању бесплатне школарине 

за све студенте са инвалидитетом који 
имају степен инвалидности изнад 50 %, 
односно 60 % и више;

• обезбеђивању стипендија 
Министарства просвете и спорта 
Републике Србије за све студенте 
чије се студије финансирају из буџета 
Републике у сарадњи са Удружењем 
студената са хендикепом у Београду;

• обезбеђивању адекватних услова за 
смештај у студентске домове студената 
са инвалидитетом;

• персоналној асистенцији као 
организованом виду подршке 
студентима са инвалидитетом кроз 
асистирање у обављању различитих 
животних активности и персоналној 
асистенцији у настави (уколико студент 
није у ситуацији да чује или види, 
односно да самостално чита, пише и 
говори);

• обезбеђивању приступачне литературе 
за студенте са смањеном способношћу 
вида и смањеним моторним 
способностима.

Канцеларија удружења се налази у улици 
др Илије Ђуричића 3; радним данима од 
10 до 14 часова; телефон: (021) 485 2038 
или e-mail: nsusi.uns@gmail.com.

Избор најбољих студентских радова

У склопу Универзитета у Новом Саду на 
Факултету техничких наука сваке године 
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се организује такмичење за најбоље 
студентске радове/пројекте. Најбољи 
студенти Факултета сваке године за 
остварен успех добијају пригодне 
награде за остварен успех. Студенти 
електротехнике и рачунарства могу да 
конкуришу за престижну награду “Михајло 
Пупин”, коју додељује Матица српска. 

Зборник радова ФТН

Од 2008. године ревитализован је часопис 
Факултета техничких наука ‘’Зборник 
радова ФТН’’ у ком студенти објављују 
своје научно-стручне радове проистекле 
из истраживања током припреме мастер 
рада. То је јединствени часопис који се 
бесплатно дели студентима приликом 
промоције мастер инжењера и излази 10 
пута годишње.

ФТН новине

Настављајући традицију студентског листа 
„Машинац“, који се први пут нашао пред 
бруцошима 1971. године, на Факултету 
техничких наука од 2010. године излазе 
„ФТН новине“. Новине представљају 
информативни месечник где студенти 
и запослени могу да се упознају о  
догађајима на Факултету. „ФТН новине“ су 
лист свих студената ФТН-а, и могу се наћи 
у ходницима или у електронској верзији 
на сајту Факултета. 

Маркетинг служба ФТН

Има задатак да припреми и презентује 
потребне податке за квалитетно 
информисање свих заинтересованих 
за Факултет, идентификује и вреднује 
тржишне потребе окружења и обликује 
предлоге за унапређење рада Факултета. 
Ова служба се састоји од три стално 
запослена радника и тима креативних 
студената који на овај начин исказују своје 

таленте, сазнања и стичу корисна искуства 
и референце, које им касније помажу 
приликом професионалног ангажовања. 

Све активности службе имају за циљ 
јачање институционалног имиџа и 
унапређење позиције бренда.

Поред активности које се односе на 
упис нових студената: креирање уписне 
кампање, припрема промотивног 
штампаног и електронског материјала, 
припрема и реализација промоција по 
средњим школама, online комуникација 
са потенцијалним студентима путем 
друштвених мрежа Facebook и Twitter, 
реализација плана оглашавања током 
целе године, припрема и подршка током 
уписа, анализа резултата и унапређивање 
процеса, одржава сајт намењен упису, 
организује разне догађаје: промоције 
инжењера, стручнe конференцијe, 
семинарe и догађаја, преко организације 
сајамских приредби до учешћа у 
организовању великих манифестација као 
што је Ноћ истраживача која је прошле 
године окупила 25 000 посетилаца.

Маркетинг служба ФТН-а је добитник 
награде за најбољи маркетинг наступ у 
сфери непрофитних институција у Србији 
у 2004. години.

Служба за међународну сарадњу ФТН

Друштво знања постаје све 
компетитивније. Друштвене мреже 
и контакти који се остварају као и 
размена искустава и знања померена 
је на глобални ниво. У сфери високог 
образовања у Србији мобилност и 
размена како студената тако и наставног 
особља је оно сто у последњих неколико 
година значајно доприноси развоју 
високошколских институција.  
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ФТН као факултет који се залаже за 
даљи напредак курикулума у складу 
са захтевима Болоњске декларације, 
тежи да својим студентима омогући 
стицање професионалног али и животног 
искуства путем размене студената и 
наставног особља, али и да колегама из 
иностранства који одлуче да проведу 
семестар или два на нашем факултету 
пружи што шири спектар знања и буде 
срдачан домаћин. Имајући у виду да је до 
сада тај посао обављан унутар неколико 
служби факултета, јавила се потреба за 
формализовањем централне службе за 
међународну сарадњу која би објединила 
све послове координације међународних 
активности Факултета техничких наука. 
Служба за међународну сарадњу је 
основана 2010. године и од тада тежи да, у 
сарадњи са канцеларијом за међународну 
сарадњу Универзитета у Новом Саду, 
промовише програме размене, акције 
и фондове у циљу побољшања броја 
пријава које потичу са Факултета 
техничких наука. Такође, служба успешно 
успоставља сарадњу са партнерима 
из Европе, али и шире, учествујући у 
многим пројектима које управо имају 
за циљ унапређивање система високог 
образовања у Србији. Поред тога, врши 
контролу и уношење апликација за 
међународне пројекте у базу података 
Универзитета у Новом Саду. Формирање 
службе омогућило је централизацију 
постојећих и лакше успостављање нових 
контаката са иностраним партнерима, 
што доводи до ефикасније размене 
истих између департмана факултета. Све 
горе наведене активности службе за 
међународну сарадњу имају за циљ да 
допринесу стварању препознатљивости 
Факултета техничких наука на 
интернационалном нивоу.

Мисија службе за међународну сарадњу 
Факултета техничких наука је активно 
учешће у међународним пројектима, 
успостављање и поспешивање научно-
истраживачке сарадње са институцијама 
из иностранства, промовисање 
мобилности студената и наставног особља 
и унапређивање њихових вештина 
неопходних за рад и комуникацију са 
колегама из других земаља.

Служба за студијске програме

Служба за студијске програме бави се 
наставним питањима и пружа подршку 
у припреми наставног процеса. Служба 
учествује и пружа подршку у припреми 
документације за акредитацију студијских 
програма и установе, пружа техничку 
подршку Департманима приликом израде 
нових и корекције постојећих наставних 
планова, бави се израдом нацрта 
радног календара и нацрта реализације 
студијских програма, припреми текста 
за информатор и збирку задатака са 
пријемних испита као и припремом 
предлога текста конкурса за упис у I 
годину свих нивоа студија. 

Поред ових послова служба се бави и 
спровођењем анкетних процеса који се 
одвијају на Факултету и то:  
• Организација анкетног процеса на 

Факултету и
• Обрада података и припрема извештаја 

у одговарајућој форми

Студенти и запослени учествују у 
следећим анкетирањима:
• Анкета за оцењивање учесника у 

наставном процесу - Студенти 
• Анкета за оцењивање дела студијског 

програма - Студенти
• Анкета за оцењивање рада Факултета и 

његових делова - Студенти и запослени
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• Анкету за оцењивање студијског 
програма у целини - Студенти свих 
нивоа студија који су одбранили 
завршни рад

Web сајт ФТН (www.ftn.uns.ac.rs)

Интернет презентација Факултета 
техничких наука из дана у дан све више 
задовољава сложене и савремене 
потребе студената и наставника. На 
овом сајту доступне су информације 
о пријемним испитима и резултати 
пријемних испита, информације о 
студијама, информације за будуће 

студенте и бруцоше, наставни планови 
и програми, распореди предавања, 
испитни задаци, новости, распореди 
испита, студентске активности. Посебно 
је популаран  webmail који студентима 
омогућава проверу e-mail-а из било ког 
дела света.

Такође, нашим студентима омогућили 
смо и онлине пријаву испита, проверу 
резултата испита и друге сервисе. 
Поједини департмани и катедре имају 
посебне web странице са даљим 
информацијама о свом раду и настави.
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Правила конкурисања и уписа 
на Основне академске 
студије

НАПОМЕНА: 

Текст конкурса, термини конкурисања, 
термини и начин спровођења пријемног 
испита за упис у прву годину основних 
академских студија, квоте за упис 
на буџет и самофинансирање, као и 
термини и начин спровођења уписа 
биће дефинисани накнадно на основу 
одлуке и упутства за спровођење уписа од 
надлежних институција. 
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Пријављивање кандидата 
Термини:

Одлука о датумима пријављивања 
биће одређена конкурсом за упис у 
прву годину основних академских 
студија школске 2015/16. године.

Документа за пријављивање на конкурс:
• Пријавни лист (добија се на дан 

пријављивања на Факултету/одељењу 
Факултета);

• Сведочанства сва четири разреда 
средње школе (уколико се остављају 
фотокопије потребно је донети 
оригинале на увид);

• Диплома о стеченом средњем 
образовању (фотокопија и/или 
оригинал);

• Извод из матичне књиге рођених без 
обзира на датум издавања (фотокопија 
и/или оригинал);

• Доказ о уплати трошкова за 
организовање пријемног испита 
(оригинал уплатница).

Фотокопије не морају бити оверене 
уколико се поднесу оригинална 
документа на увид.

НАПОМЕНА:

Кандидати који пријављују као основну 
жељу студијски програм у Одељењу 
Факултета у Лозници, предају документа 
у Лозници и полажу пријемни испит у 
Лозници. 

Приликом конкурисања кандидат 
добија пријавни лист уз доказ о уплати 
трошкова пријемног испита. Кандидат има 
право да се пријави на највише 3 (три) 
студијска  програма, при чему је дужан да 
полаже пријемне испите за све одабране 
студијске програме (ако су пријемни 
испити различити кандидат плаћа цену 
сваког пријемног испита). На пријавном 
листу кандидат се опредељује за основну 
жељу (1) и наводи списак осталих жеља 
по приоритету (2, 3). Пријавни лист се 
предаје на шалтеру Студентске службе, 
односно у Амфитеатрима Факултета. Од 
референта Студентске службе кандидат 
добија оверену потврду са јединственим 
конкурсним бројем са којим иде на 
пријемни испит. Конкурсни број је 
идентификациони број сваког кандидата 
по којим ће се водити све време конкурса 
и уписа.

НАПОМЕНА: 

* Кандидати који полажу пријемни испит 
П1 могу да наведу као 2. или 3. жељу и 
студијске програме за које се полажу 
пријемни испити П2, П3 и П8 (струковне 
студије).

* Кандидати који полажу пријемни испит 
П2 могу да наведу као 2. или 3. жељу 
студијске програме из области машинства 
за које се полаже пријемни испит П3 и 
студијске програме струковних студија за 
које се полаже пријемни испит П8.

* Пријемни испити П4 и П5 имају исти 
тест из математике, а различите тестове 
склоности. Уколико кандидат жели да као 
своје жеље наведе студијске програме за 
које се полажу пријемни испити П4 и П5 
онда полаже један тест из математике и 
два теста склоности.

Правила конкурисања и уписа на Основне академске студије
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Строго је забрањено предавање више 
пријавних листова на различитим 
шалтерима студентске службе! 
Кандидати ће приликом конкурисања 
потписивати изјаве о томе да су 
упознати са процедуром спровођења 
конкурса и уписа. У складу са 
изложеним, скреће се пажња 
кандидатима да пажљиво попуне 
пријавне листове, прате термине који 
су важни током конкурса и уписа јер 
се накнадне измене и кашњења неће 
уважавати.

Начин бодовања

Укупан број бодова на основу којег се 
врши рангирање кандидата за упис на 
Факултет формира се као збир бодова 
остварених по следећем критеријуму:

1. Општи успех у средњем образовању 
- подразумева збир просечних оцена 
из свих предмета у I, II, III и IV разреду, 
помножен са бројем 2 (два). По овом 
основу кандидат може стећи најмање 
16, а највише 40 бодова. Општи успех 
у средњем образовању рачуна се 
заокруживањем на две децимале.

2. Кандидат је положио пријемни испит 
(и тиме стекао право на рангирање  ради 
уписа) уколико на пријемном испиту 
освоји најмање: 14 бодова.

3. Успех на пријемном испиту из 
математике (П1) за упис на студијске 
програме: Енергетика, електроника 
и телекомуникације, Рачунарство и 
аутоматика, Мехатроника, Софтверско 
инжењерство и информационе 
технологије, Примењено софтверско 
инжењерство, Мерење и регулација, 
Биомедицинско инжењерство, 

Инжењерство информационих система, 
Информациони инжењеринг бодује се од 
0 до 60 бодова.

4. Успех на пријемном испиту из 
математике (П2) за упис на студијске 
програме Саобраћај и транспорт, 
Поштански саобраћај и телекомуникације, 
Грађевинарство, Геодезија и геоматика, 
Чисте енергетске технилогије и Анимација 
у инжењерству, бодује се од 0 до 60 
бодова.

5. Успех на пријемном  испиту  из  
математике са логиком (П3) за упис 
на  студијске програме Производно 
машинство, Механизација и 
конструкционо машинство, Енергетика 
и процесна техника, Техничка механика 
и дизајн у техници, Индустријско 
инжењерство и Инжењерски менаџмент, 
бодује се од 0 до 60 бодова и то:
• Математика од 0 до 30 бодова
• Логика од 0 до 30 бодова

6. Успех на пријемном испиту из 
математике са провером склоности за 
студије одговарајуће области (П4 и П5) 
за упис на студијске програме Графичко 
инжењерство и дизајн, Инжењерство 
заштите животне средине, Инжењерство 
заштите на раду и Управљање ризиком од 
катастрофалних догађаја и пожара бодује 
се од 0 до 60 бодова: 
• Математика се бодује од 0 до 30 бодова,
• Провера склоности за студије 

одговарајуће области се бодује од 0 до 
30 бодова.

7. Успех на пријемном испиту за упис на 
Архитектуру (П6)  бодује се од 0 до 60 
бодова:
• Геометрија и математика са 

архитектонском и општом културом 
бодује се од 0 до 30 бодова,
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• Просторна композиција бодује се од 0 
до 15 бодова,

• Слободоручно цртање бодује се од 0 
до 15 бодова.

8. Успех на пријемном испиту за упис на 
Сценску архитектуру, технику и дизајн (П7) 
бодује се од 0 до 60 бодова:
• Тест опште културе и информисаности 

бодује се од 0 до 15 бодова,
• Провера посебних склоности и 

способности бодује се од 0 до 10 
бодова,

• Слободоручно цртање бодује се од 0 
до 10 бодова,

• Писани есеј бодује се од 0 до 10 бодова
• Разговор са комисијом бодује се од 0 

до 15 бодова

Максималан број бодова који кандидат 
може освојити на основу упеха у средњој 
школи и са пријемног испита је 100.

Пријемни испит
Пријемни испит П1 - МАТЕМАТИКА 
полаже се за студијске програме:  
• Енергетика, електроника и 

телекомуникације 
• Рачунарство и аутоматика 
• Мехатроника 
• Софтверско инжењерство и 

информационе технологије (Нови Сад)
• Софтверско инжењерство и 

информационе технологије (Лозница)
• Примењено софтверско инжењерство  
• Мерење и регулација
• Биомедицинско инжењерство
• Инжењерство информационих система
• Информациони инжењеринг

Пријемни испит П2 - МАТЕМАТИКА 
полаже се за студијске програме:  
• Саобраћај и транспорт
• Поштански саобраћај и 

телекомуникације
• Геодезија и геоматика
• Грађевинарство
• Чисте енергетске технологије
• Анимација у инжењерству 

Пријемни испит П3 - МАТЕМАТИКА 
СА ЛОГИКОМ полаже се за студијске 
програме:
• Производно машинство
• Механизација и конструкционо 

машинство
• Енергетика и процесна техника 
• Техничка механика и дизајн у техници
• Индустријско инжењерство 
• Инжењерски менаџмент

Правила конкурисања и уписа на Основне академске студије
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Пријемни испит П4 - МАТЕМАТИКА СА 
ПРОВЕРОМ СКЛОНОСТИ полаже се за 
студијске програме: 
• Графичко инжењерство и дизајн 

Пријемни испит П5 - МАТЕМАТИКА СА 
ПРОВЕРОМ СКЛОНОСТИ полаже се за 
студијске програме: 
• Инжењерство заштите животне 

средине
• Инжењерство заштите на раду
• Управљање ризиком од 

катастрофалних догађаја и пожара 

* на пријемним испитима П3, П4 и П5 
полаже се исти тест из математике.

Пријемни испит П6: 

1. ГЕОМЕТРИЈА И МАТЕМАТИКА 
СА АРХИТЕКТОНСКОМ И ОПШТОМ 
КУЛТУРОМ; 

2. ПРОСТОРНА КОМПОЗИЦИЈА и 

3. СЛОБОДОРУЧНО ЦРТАЊЕ полаже се за 
студијски програм
• Архитектура

Пријемни испит П7:  

1. ТЕСТ ОПШТЕ КУЛТУРЕ И 
ИНФОРМИСАНОСТИ; 

2. ПРОВЕРА ПОСЕБНИХ СКЛОНОСТИ И 
СПОСОБНОСТИ; 

3. СЛОБОДОРУЧНО ЦРТАЊЕ; 

4. ПИСАНИ ЕСЕЈ НА ЗАДАТУ ТЕМУ и 

5. РАЗГОВОР СА КОМИСИЈОМ полаже се за 
студијски програм 
• Сценска архитектура, техника и дизајн

Пријемни испити се полажу три дана, 
према распореду полагања који ће бити 
утврђен Конкурсом.

Кандидат који је као ученик III и IV 
разреда средње школе освојио једно од 
три појединачна места на републичком 
такмичењу које организује Министарство 
просвете, науке и технолошког развоја 
или на међународном такмичењу из:
• математике - не полаже део 

пријемног испита из математике за 
студије где је предвиђен пријемни 
испит из математике и вреднује се као 
одговарајући део пријемног испита 
максималним бројем бодова за тај 
део (ако се полаже само математика 
бодује се са 60 бодова, ако се полаже 
математика са логиком или математика 
са провером склоности одговарајуће 
области бодује се са 30 бодова);

• стручног предмета области из 
провере склоности за студије 
одговарајуће области - не полаже тај 
део пријемног испита и вреднује се 
одговарајући део пријемног испита 
максималним бројем бодова за тај део.

Као доказ постигнутог успеха на 
такмичењу кандидат треба да 
приложи оверену фотокопију 
дипломе о освојеном месту на 
републичком или  међународном 
такмичењу приликом конкурисања 
на Факултет и не треба да 
присуствује пријемном испиту или 
делу пријемног испита за који је 
ослобођен. Кандидат добија Решење 
о ослобађању од полагања пријемног 
испита или дела пријемног испита.

Држављани Републике Србије који 
су диплому средње школе стекли у 
иностранству имају право уписа у складу 
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са Одлуком Министарства просвете, науке 
и технолошког развоја Републике Србије. 
Држављани Србије који су завршили 
средњу школу у иностранству (закључно 
са четвртим разредом  средње школе), 
а немају нострификована сведочанства 
потребна за упис у првом уписном року, 
могу да конкуришу у другом уписном року 
за упис у прву годину основних студија, 
по претходно извршеној нострификацији 
сведочанстава стечених у иностранству.

На основу афирмативне акције 
Министарства просвете, науке и 
технолошког развоја Републике Србије 
Факултет је у обавези да у оквиру укупног 
броја студената за упис на терет Буџета 
упише одређен број студената који су 
припадници следећих група: лица Ромске 
националности, лица са инвалидитетом 
и лица која су држављани Републике 
Србије са завршеним средњошколским 
образовањем у иностранству. Квоту 
студената за наведене категорија 
одређује Министарство просвете, науке 
и технолошког развоја Републике Србије 
посебном одлуком пре расписивања 
конкурса.

Припадник националне мањине 
чији је језик у службеној употреби 
на територији АП Војводине може да 
полаже пријемни испит на матерњем 
језику на основу личног захтева. 
Ти кандидати се приликом пријаве 
опредељују на којем језику ће 
полагати пријемни испит.

Кандидати су дужни да на полагање 
пријемног испита понесу потврду о 
пријави на конкурс и личну карту 
ради идентификације. Решења задатака 
са пријемног испита биће истакнута после 

завршетка пријемног испита на улазним 
вратима Факултета и на сајту Факултета.

После сваког пријемног испита биће 
објављена листа са освојеним бодовима 
са датог пријемног испита. 

Правила конкурисања и уписа на Основне академске студије
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Рангирање
Кандидат за упис на изабрани студијски 
програм може освојити највише 100 
бодова и то по основу општег успеха у 
средњој школи и по основу резултата 
постигнутог на пријемном испиту.

На пријемном испиту кандидат може 
стећи од 0 до 60 бодова. Кандидат је 
положио пријемни испит (и тиме стекао 
право на рангирање ради уписа) уколико 
на пријемном испиту освоји најмање 14 
бодова.

Кандидат се може уписати на 
студијски програм у статусу студента 
који се финансира из буџета (статус 
буџетског студента) или студента 
који сам финансира студије (статус 
самофинансирајућег студента) у 
зависности од укупног броја остварених 
бодова, места на ранг листи и броја места 
према конкурсу. 

Кандидат се може уписати у статусу 
буџетског студента уколико се налази 
на јединственој ранг листи до броја 
одобреног за упис кандидата на терет 
буџета и ако освоји најмање 50,01 бодова. 

Кандидат се може уписати у статусу 
самофинансирајућег студента уколико 
се налази на јединственој ранг 
листи до броја утврђеног за упис 
самофинансирајућих студената и ако 
освоји најмање 30,01 бодова.
• Сваки кандидат ће бити рангиран у 

оквиру студијског програма који је 
пријавио као основну жељу.

• Ако је кандидат на основној жељи 
стекао право уписа на терет буџета, 
појавиће се само на ранг листи тог 
студијског програма.

• Ако кандидат на основној жељи није 
стекао право уписа на терет буџета, 
он ће бити равноправно рангиран и у 
оквиру оног студијског програма који 
је навео под редним бројем 2 (два) 
и за који је полагао одговарајући-е 
пријемни-е испит-е.

• Уколико кандидат стекне право уписа 
на терет буџета студијског програма 
који је навео под редним бројем 2 
(два), он се неће појавити на ранг листи 
студијског програма који је навео под 
редним бројем 3 (три).

• Уколико кандидат не стекне право 
уписа на терет буџета у оквиру 
студијског програма који је навео 
под редним бројем 2 (два), биће 
равноправно рангиран и у оквиру 
студијског програма који је навео 
под редним бројем 3 (три) и за који је 
полагао одговарајући-е пријемни-е 
испит-е.

Да би се кандидати лакше сналазили на 
ранг листама морају знати конкурсни 
број који добијају приликом пријаве на 
Конкурс.

Приговор
Учесник конкурса путем електронског 
сервисаили студентске службе Факултета 
може поднети приговор. 

Приговор се подноси:
• На тачност матичних података и тачност 

бодова из општег успеха из средње 
школе;

• На Прелиминарну ранг листу за упис на 
прву годину студија;

• На Коначну ранг листу.

По приговору учесника конкурса Декан 
доноси решење.
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ПОДНОШЕЊЕ ПРИМЕДБИ И ЊИХОВО РЕШАВАЊЕ 
ВРШИ СЕ У СТРИКТНО ОДРЕЂЕНИМ ВРЕМЕНСКИМ 
ТЕРМИНИМА. СКРЕЋЕ СЕ ПАЖЊА КАНДИДАТИМА 
ДА СЕ СТРОГО ПРИДРЖАВАЈУ НАВЕДЕНИХ РОКОВА, 
ЈЕР СЕ НЕБЛАГОВРЕМЕНО ПОДНЕТЕ ПРИМЕДБЕ НЕЋЕ 

УВАЖАВАТИ.

УПИС
Документа за упис
• комплет за упис (фасциклу за упис: 

ШВ-20 образац; индекс; два уверења 
о студирању) добија се на Факултету 
на дан уписа, уз приказ уплатнице о 
трошковима уписа;

• сведочанства четири разреда средње 
школе (оригинална);

• диплома о стеченом средњем 
образовању (оригинал);

• извод из матичне књиге рођених без 
обзира на датум издавања (оригинал);

• фотографију формата 3,5х4,5 cm;
• доказ о уплати трошкова уписа 

(оригинал уплатница);
• доказ о уплати трошкова 

самофинансирања (оригинал 
уплатница).

Начин плаћања школарине биће објављен 
приликом уписа.

Организација уписа

Термини и начин спровођења уписа биће 
одређени Конкурсом.

Правила конкурисања и уписа на Основне академске студије
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Правила конкурисања и 
уписа на мастер академске 
студије

НАПОМЕНА: 

Текст конкурса, термини конкурисања, термини и 
начин спровођења пријемног испита за упис у прву 
годину мастер академских студија, квоте за упис на 
буџет и самофинансирање, као и термини и начин 
спровођења уписа биће дефинисани накнадно на 
основу одлуке и упутства за спровођење уписа од 

надлежних институција. 
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Пријављивање кандидата 
Термин: Датум пријављивања биће 
одређен конкурсом за упис у прву годину 
мастер академских студија школске 
2015/16. године.

Документа за пријављивање на конкурс:
• Пријавни лист (добија се на дан 

пријављивања на Факултету);
• Диплома и додатак дипломи завршених 

основних академских студија или 
уверење о завршеним основним 
академским студијама;

• Извод из матичне књиге рођених без 
обзира на датум издавања (фотокопија 
и/или оригинал);

• Наставни план и програм (студијски 
програм) завршених основних 
академских студија (осим за студенте 
ФТН-а);

• Доказ о уплати трошкова за 
организовање пријемног испита 
(оригинал уплатница);

• Доказ о уплати вредновања наставног 
плана и програма тј. студијског 
програма (оригинал уплатница) - за 
студенте ФТН-а постоји посебна Одлука 
о (не)плаћању трошкова вредновања 
студијског програма;

• Уверење о акредитацији институције 
и студијског програма основних  
академских студија (за студенте који су 
основне академске студије завршили 
на другом фкултету).

С обзиром на то да се подносе 
оригинална документа на увид, 
фотокопије не морају бити оверене.

Приликом конкурисања кандидат 
добија пријавни лист са пратећом 
документацијом. Кандидат се може 
пријавити само на један студијски 

програм. У оквиру одабраног студијског 
програма кандидат има право да се 
пријави на највише 3 (три) студијске 
групе. На пријавном листу кандидат 
се опредељује за основну жељу 
(1), и наводи списак осталих жеља 
по приоритету (2, 3). Ако кандидат 
конкурише на студијски програм који 
нема студијске модуле/групе тада се 
опредељује само за једну (основну) жељу 
(1) и наводи студијски програм на који 
конкурише. Пријавни лист се предаје 
на шалтеру Студентске службе где је 
назначена основна жеља кандидата. Од 
референта Студентске службе кандидат 
добија оверену потврду са јединственим 
конкурсним бројем са којим кандидат 
иде на пријемни испит. Конкурсни број је 
идентификациони број сваког кандидата 
по којим ће се водити све време конкурса 
и уписа.

Строго је забрањено предавање више 
пријавних листова на различитим шалтерима 
студентске службе! Кандидати ће приликом 
конкурисања потписати изјаву о томе да су 
упознати са процедуром спровођења конкурса 
и уписа. У складу са изложеним, скреће се 
пажња кандидатима да пажљиво попуне 
пријавне листове, прате термине који су 
важни за реализацију конкурса и уписа, јер се 
накнадне измене и кашњења неће уважавати.

Начин бодовања
Приликом уписа мастер академских 
студија формира се Комисија за упис 
која врши вредновање студијског 
програма основних академских студија и 
утврђује да ли је дати студијски програм 
одговарајући за упис. Студијски програм 
је одговарајући ако је вреднован са 240 
ЕСПБ за упис на једногодишње мастер 
студије, односно са 180 ЕСПБ за упис на 
двогодишње мастер студије. Вредновање 
студијског програма врши Комисија за 

Правила конкурисања и уписа на Мастер академске студије

Tijana
Sticky Note
изменити ову реченицу:Студијски програм је одговарајући ако траје најмање 4 године и вреди минимум 240 бодова (за упис на једногодишње и једноипогодишње студије) односно које трају 3 године и вреде најмање 180 бодова за упис на двогодишње мастер академске студије. 



57

вредновње, а трошкови рада Комисије 
уплаћују се приликом предаје докумената.

Вредновање студијског програма 
основних академских студија врши 
Комисија за вредновање према 
распореду, који је дефинисан 
конкурсом. 
• Комисија објављује листу пријављених 

кандидата са резултатом вредновања.
• Кандидат може поднети приговор на 

резултат вредновања.
• Комисија разматра приговоре и 

саопштава резултате.
• Након коначне одлуке Комисије за 

вредновање објављује се Почетна ранг 
листа према формули 1.

Пријемни испит
У зависности од броја кандидата 
пријављених на конкурс за упис на други 
степен студија, на мастер академске 
студије датог студијског програма,  Одбор 
за наставу доноси одлуку о потреби 
полагања пријемног испита. 

Ако је број пријављених кандидата 
мањи од броја предвиђеног конкурсом 
пријемни испит се не полаже а рангирање 
студената се врши на основу показатеља 
успешности (Пу) применом формуле 1. 

Ако је број пријављених кандидата 
већи од броја предвиђеног конкурсом, 
кандидати полажу пријемни испит а 
рангирање се врши на основу показатеља 
успешности (Пу) који се  израчунава 
према формули 2.

Формула 1:

Пу =

број признатих
ЕСПБ бодова

·

просечна оцена 
током студија

·

број месеци 
редовног завршетка 

претходних
нивоа студија

потребан број 
ЕСПБ бодова

максимална 
оцена студија

број месеци 
завршетка 

претходних нивоа 
студија

Формула 2:

Пу =

број 
признатих

ЕСПБ бодова
·

просечна 
оцена током 

студија
·

број месеци 
редовног 

завршетка 
претходних

нивоа студија ·

број 
освојених 
бодова на
пријемном 

испиту · 100

потребан 
број ЕСПБ 

бодова

максимална 
оцена 

студија

број месеци 
завршетка 

претходних 
нивоа студија

60
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Резултати полагања пријемног испита 
за упис, вреднују се са 60 бодова. Да би 
кандидат био рангиран потребно је да 
на полагању пријемног испита оствари 
минимално 14 бодова. Пријемни испит 
и рангирање студената се врши само у 
случају када је број кандидата већи од 
броја места одређеног конкурсом.

Право уписа на студије другог степена 
стиче кандидат који је на ранг листи 
рангиран у оквиру броја студената 
предвиђених за упис на студијски 
програм.

Кандидат има право приговора на одлуку 
о упису на студијске програме студија 
другог степена у року од 24 сата од дана 
објављивања одлуке. Кандидат приговор 
подноси продекану за наставу путем 
Студентске службе.

ПОДНОШЕЊЕ ПРИМЕДБИ И ЊИХОВО РЕШАВАЊЕ 
ВРШИ СЕ У СТРИКТНО ОДРЕЂЕНИМ ВРЕМЕНСКИМ 
ТЕРМИНИМА. СКРЕЋЕ СЕ ПАЖЊА КАНДИДАТИМА 
ДА СЕ СТРОГО ПРИДРЖАВАЈУ НАВЕДЕНИХ РОКОВА, 
ЈЕР СЕ НЕБЛАГОВРЕМЕНО ПОДНЕТЕ ПРИМЕДБЕ НЕЋЕ 

УВАЖАВАТИ.

УПИС

Упис ће се обавити у складу са 
Правилником о упису на студијске 
програме.

Документа за упис:
• Комплет за упис (садржи: фасциклу 

за упис; ШВ-20 образац; индекс; два 
уверења о студирању) -  добија се 
на Факултету на дан уписа уз приказ 
уплатнице о трошковима уписа;

• Оригинална документа (уверење о 
положеним испитима, Диплома и 
додатак дипломи);

• Извод из матичне књиге рођених без 
обзира на датум издавања (оригинал).

• Фотографија формата 3,5х4,5 cm;
• Доказ о уплати трошкова уписа 

(оригинал уплатница);
• Доказ о уплати трошкова 

самофинансирања (оригинал 
уплатница);

• Уверење о незапослености (за 
кандидате који желе да упишу мастер 
академске студије на терет буџета).

Уплата се врши на жиро рачун 
Факултета број: 840-1710666-12

Сврха уплате: трошкови уписа у 
школску 2015/16. годину

Позив на број: 97  8106111232

Износ: Биће одређен конкурсом

--------------------------------------------------

Сврха уплате: Рад Комисије за 
вредновање студијског програма 

Позив на број: 97  8106111232

Износ: Биће одређен конкурсом

--------------------------------------------------

Сврха уплате: накнада за пријемни 
испит

Позив на број: 97  8106111232

Износ: Биће одређен конкурсом

--------------------------------------------------

Школарина се може платити у 3 рате и то:
I рата – 40% приликом уписа
II рата – 30% до овере зимског 
семестра
III рата – 30% до овере летњег 
семестра

Правила конкурисања и уписа на Мастер академске студије
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Организација уписа

За сваки студијски програм/студијску 
групу се утврђује јединствена ранг 
листа свих кандидата са укупним бројем 
поена стеченим по свим критеријумима 
утврђеним конкурсом. Место на 
јединственој ранг листи и број укупно 
постигнутих поена одређују да ли 
кандидат може бити уписан у прву годину 
мастер академских студија, као и да ли ће 
бити финансиран на терет буџета или на 
терет самофинансирања.

1. Студијски програми са студијским 
модулима
• Сваки кандидат ће бити рангиран у 

оквиру студијске групе коју је пријавио 
као основну жељу.

• Ако је кандидат по основној жељи 
стекао право уписа на терет буџета, 
појавиће се само на ранг листи те 
студијске групе.

• Ако кандидат по основној жељи није 
стекао право уписа на терет буџета, 
он ће бити равноправно рангиран и 
у оквиру оне студијске групе коју је 
навео под редним бројем 2 (два).

• Уколико кандидат стекне право уписа 
на терет буџета студијске групе коју је  
навео под редним бројем 2 (два), он се 
неће појавити на ранг листи студијске 
групе коју је навео под редним бројем 
3 (три).

• Уколико кандидат не стекне право 
уписа на терет буџета у оквиру 
студијске групе коју је навео 
под редним бројем 2 (два), биће 
равноправно рангиран и у оквиру 
студијске групе коју је навео под 
редним бројем 3 (три).

2. Студијски програми без студијских 
модула
• Ако је кандидат конкурисао на 

студијски програм који нема студијске 
групе (модуле) он ће бити рангиран 
само на том студијском програму.

Након комплетне прозивке дефинитивно 
се завршава упис на Факултет.

По завршетку уписа кандидати који нису 
уписани треба да подигну своја документа 
три дана након завршетка уписа. После 
овог рока документи неће бити сачувани.

Распоред конкурисања, полагања 
пријемног испита и уписа на мастер 
академске студије биће одређени 
конкурсом за упис у прву годину 
мастер академских студија школске 
2015/16. године.
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Правила конкурисања и 
уписа на Специјалистичке 
академске студије

У прву годину специјалистичких 
академских студија може конкурисати 
лице које има: 
• завршене одговарајуће основне 

академске и мастер академске студије, 
које заједно трају најмање 5 година и 
вреде најмање 300 ЕСПБ бодова и 

1. лице које је по претходним 
прописима било уписано на 
магистарске студије може да 
конкурише на специјалистичке 
академске студије ако има најмање 
300 ЕСПБ бодова 

2. познавање једног страног језика 

3. познавање софтверско 
информационих технологија 

Поступак конкурисања и вредновања 
студијских програма, сличан је 
конкурисању и упису на мастер академске 
студије и биће одређен Конкурсом.

УПИС
Упис ће се обавити у складу са 
Правилником о упису на студијске 
програме.
• лице, које није држављанин Републике 

Србије има право да конкурише за упис 
специјалистичких академских студија 
по истим условима као и држављани 
Србије под условом да претходно 
завршене студије трају миимум пет 
година (ОАС+МАС) и  вреде најмање 
300 ЕСПБ. 
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Комисија за упис кандидата на 
специјалистичке академске студије 
ће обавити разговор са свим кандидатима 
који су конкурисали за упис и на основу 
тога, може донети Одлуку о додатној 
провери знања кандидата. При томе се 
одређује начин провере знања (пријемни 
испит или други начин провере знања). 
Комисија за вредновање студијског 
програма истовремено има улогу 
комисије за упис на специјалистичке 
академске студије.

Више информација о правилима 
конкурисања и уписа на специјалистичке 
академске  студије може се пронаћи 
на Интернет презентацији Факултета 
у документу: Правила о студирању 
на основним струковним и основним 
академским, мастер академским, 
специјалистичким струковним и 
специјалистичким академским и 
докторским студијама. 

Термини за пријаву и упис на 
специјалистичке академске студије 
биће накнадно одређени конкурсом 
за упис у I годину специјалистичких 
академских студија. 

Потребна документа:
Документа за пријављивање на 
конкурс:
• Пријавни лист (добија се на Факултету);
• Уверење са просечном оценом у току 

студија (ако не постоји на дипломи);
• Оверена копија дипломе о завршеном 

високом академском образовању 
(најмање 300 ЕСПБ бодова);

• Уверење о положеним испитима;
• Радна биографија;
• Извод из матичне књиге рођених без 

обзира на датум издавања;
• Уверење о незапослености (за 

кандидате који желе да упишу 
специјалистичке академске студије на 
терет буџета);

• Доказ о уплати трошкова пријаве на 
конкурс (биће Конкурсом одређено).

жиро рачун:  840-1710666-12
позив на број:  97  8106111232

Документа за упис:
• Комплет за упис (садржи фасциклу за 

упис: ШВ-20 образац; индекс, а  добија 
се на дан уписа уз приказ уплатнице о 
трошковима уписа,  на Факултету);

• Фотографију формата 4,5х3,5 cm;
• Доказ о уплати трошкова уписа 

(оригинал уплатница);
• Доказ о уплати трошкова 

самофинансирања (оригинал 
уплатница).

Уплата се врши на жиро рачун 
Факултета број: 840-1710666-12

Сврха уплате: трошкови уписа у 
школску 2015/16. годину

Позив на број: 97  8106111232

Износ: Биће одређен конкурсом

-----------------------------------------------

Сврха уплате: школарина

Позив на број: 97  8106111232

Износ: Биће одређен конкурсом
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Правила конкурисања и уписа 
на Докторске академске 
студије

У прву годину докторских академских 
студија се може уписати:
• лице које има завршене одговарајуће 

основне академске и мастер академске 
студије које заједно трају најмање 
5 година и вреде најмање 300 ЕСПБ 
бодова и 

1. а) просечну оцену најмање 
осам на основним академским 
студијама, 
б) просечну оцену најмање осам 
на мастер академским студијама;

2. ако остане слободних места на 
појединим студијским програмима, 
моћи ће да се упишу кандидати 
који не испуњавају услов тачке 1. 
на основу Правилника докторских 
академских студија;

3. лице које је магистар наука, 
односно магистар уметности 
из одговарајуће научне или 
уметничке области ако није стекло 
докторат по раније важећим 
законским прописима у року који 
је утврђен законом;

4. лице које је по претходним 
прописима било уписано на 
магистарске студије може 
да конкурише на докторске 
академске студије ако има најмање 
300 ЕСПБ бодова;

5. познавање једног страног језика;

6. познавање информатичких 
вештина.
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• лице које није држављанин Републике 
Србије има право да конкурише за 
упис докторских академских студија 
по истим условима као и држављани 
Србије под условом да претходно 
завршене студије (ОАС+МАС) трају 
најмање пет година и да вреде најмање 
укупо 300 ЕСПБ. 

Поступак конкурисања и вредновања 
студијских програма, сличан је 
конкурисању и упису на мастер 
академске студије и биће одређен 
Конкурсом.

УПИС
Упис ће се обавити у складу са 
Правилником о упису на студијске 
програме.

Комисија за упис кандидата на докторске 
академске студије ће обавити разговор 
са свим кандидатима који су конкурисали 
за упис и на основу тога, може донети 
Одлуку о додатној провери знања 
кандидата. При томе се одређује начин 
провере знања (пријемни испит или други 
начин провере знања). Савет докторских 
академских студија истовремено има 
улогу Комисије за упис на докторске 
академске студије.

Више информација о правилима 
конкурисања и уписа на докторске 
академске  студије можете пронаћи 
на Интернет презентацији Факултета 
у документу: Правила о студирању 
на основним струковним и основним 
академским, мастер академским, 
специјалистичким струковним и 
специјалистичким академским и 
докторским студијама.

Термини за пријаву и упис на докторске 
академске студије биће накнадно 
одређени конкурсом за упис у I годину 
докторских академских студија. 

Потребна документа
Документа за пријављивање на 
конкурс:

Пријавни лист (добија се на Факултету);

Уверење са просечном оценом у току 
студија (ако не постоји на дипломи);

Оверена копија дипломе о завршеном 
високом академском образовању 
(најмање 300 ЕСПБ бодова);

Уверење о положеним испитима;

Радна биографија;

Извод из матичне књиге рођених без 
обзира на датум издавања;

Уверење о незапослености (за кандидате 
који желе да упишу докторске студије на 
терет буџета);

Доказ о уплати трошкова пријаве на 
конкурс (биће Конкурсом одређено).

    жиро рачун:  840-1710666-12
    позив на број:  97  8106111232

Документа за упис:
• Комплет за упис (садржи фасциклу за 

упис: ШВ-20 образац; индекс) - добија 
се на Факултету на дан уписа уз приказ 
уплатнице о трошковима уписа;

• Фотографија формата 4,5х3,5 cm;
• Доказ о уплати трошкова уписа 

(оригинал уплатница);
• Доказ о уплати трошкова 

самофинансирања (оригинал 
уплатница).
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Уплата се врши на жиро рачун 
Факултета број: 840-1710666-12

Сврха уплате: трошкови уписа у 
школску 2014/15. годину

Позив на број: 97  8106111232

Износ: Биће одређен конкурсом

------------------------------------------

Сврха уплате: школарина

Позив на број: 97  8106111232

Износ: Биће одређен конкурсом

На буџет могу конкурисати само 
кандидати:
• запослени на ФТН,
• са саглашношћу руководиоца 

студијског програма да ће бити 
укључени на научне пројекте 
Министарства просвете, науке и 
технолошког развоја и Покрајинског 
секретаријата за науку и технолошки 
развој.
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СТРУКОВНЕ СТУДИЈЕ
На факултету техничких наука струковне 
студије организоване су као:
• Основне струковне студије (ОСС)
• Специјалистичке струковне студије 

(ССС)

Правила конкурисања и уписа 
на Основне струковне 
студије

НАПОМЕНА: 

Текст конкурса, термини конкурисања, 
термини и начин спровођења пријемног 
испита за упис у прву годину основних 
струковних студија, квоте за упис на буџет и 
самофинансирање, као и термини и начин 
спровођења уписа биће дефинисани накнадно 
на основу одлуке и упутства за спровођење 
уписа од надлежних институција.

Пријављивање кандидата 

Термини:

Датум пријављивања биће одређен 
конкурсом за упис у прву годину 
основних струковних студија школске 
2015/16. године.

Документа за пријављивање на 
конкурс:

Пријавни лист (добија се на дан 
пријављивања на Факултету);
• Сведочанства сва четири разреда 

средње школе (уколико се остављају 
фотокопије потребно је донети 
оригинале на увид);

• Диплома о стеченом средњем 
образовању (фотокопија и/или 
оригинал);

• Извод из матичне књиге рођених без 
обзира на датум издавања (фотокопија 
и/или оригинал);

• Доказ о уплати трошкова за 
организовање пријемног испита 
(оригинал уплатница).

С обзиром на то да се подносе 
оригинална документа на увид, 
фотокопије не морају бити оверене.

Приликом конкурисања кандидат 
добија пријавни лист са пратећом 
документацијом. Кандидат има право 
да се пријави на 3 (три) студијска  
програма, при чему полаже само 
један пријемни испит за све одабране 
студијске програме. На пријавном листу 
кандидат се опредељује за основну 
жељу (1) и наводи списак осталих 
жеља по приоритету (2, 3). Пријавни 
лист се предаје на шалтеру Студентске 
службе. Од референта Студентске службе 
кандидат добија оверену потврду са 
јединственим конкурсним бројем са којим 
иде на пријемни испит. Конкурсни број је 
идентификациони број сваког кандидата 
по којим ће се водити све време конкурса 
и уписа.

Строго је забрањено предавање више 
пријавних листова на различитим 
шалтерима! Кандидати ће приликом 
конкурса потписивати изјаве о томе да 
су упознати са процедуром спровођења 
конкурса и уписа. У складу са изложеним, 
скреће се пажња кандидатима да 
пажљиво попуне пријавне листове, прате 
термине који су важни током конкурса и 
уписа јер се накнадне измене и кашњења 
неће уважавати.

Tijana
Sticky Note
Убацити и:- Мастер струковне студије (МСС)
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Начин бодовања

Укупан број бодова на основу којег се 
врши рангирање кандидата за упис на 
основне струковне студије Факултета 
формира се као збир бодова остварених 
по следећем критеријуму:

Општи успех у средњем образовању 
- подразумева збир просечних оцена 
из свих предмета у I, II, III и IV разреду, 
помножен са бројем 2 (два). По овом 
основу кандидат може стећи најмање 
16, а највише 40 бодова. Општи успех 
у средњем образовању рачуна се 
заокруживањем на две децимале.

Напомена: На основне струковне студије могу 
конкурисати само кандидати који  су завршили 
четворогодишњу средњу школу.

1. Кандидат је положио пријемни испит 
(и тиме стекао право на рангирање  
ради уписа) уколико на пријемном 
испиту освоји најмање 14 бодова из 
математике.

2. Успех на пријемном испиту 
из математике за упис на 
Електроенергетику-Обновљиви 
извори електричне енергије, 
Електронику и телекомуникације, 
Софтверске и информационе 
технологије бодује се од 0 до 60 
бодова.  

Пријемни испит
Пријемни испит П8 – МАТЕМАТИКА 
полаже се за студијске програме:  
• Електроенергетика - обновљиви 

извори електричне енергије - ЕС
• Софтверске и информационе 

технологије - РС
• Електроника и телекомуникације - ЕТС

Кандидат који је као учених III и IV 
разреда средње школе освојио једно од 
три појединачна места на републичком 
такмичењу које организује Министарство 
просвете, науке и технолошког развоја 
или на међународном такмичењу из 
математике - не полаже пријемни испити 
вреднује се максималним бројем бодова 
(60 бодова).

Уплата се врши на жиро рачун Факултета број: 840-1710666-12
Сврха уплате: пријемни испит

Основне струковне студије

Пријемни испит За конкурисање на студијске програме

П8: МАТЕМАТИКА

Позив на број: 
97  8106111232

Износ: 
Биће одређен 
конкурсом

Област: Електротехника и рачунарство

- Електроенергетика - обновљиви извори електричне енергије - ЕС

- Софтверске и информационе технологије - РС

- Електроника и телекомуникације - ЕТС

Правила конкурисања и уписа на Основне сруковне студије
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Као доказ кандидат треба да приложи 
оверену фотокопију дипломе о 
освојеном месту на републичком или 
међународном такмичењу приликом 
конкурисања на Факултет и не треба 
да присуствује пријемном испиту.

Припадник националне мањине 
чији је језик у службеној употреби 
на територији АП Војводине 
може полагати пријемни испит на 
матерњем језику на основу личног 
захтева. Ти кандидати се приликом 
пријаве опредељују на којем језику 
ће полагати пријемни испит.

Кандидати су дужни да понесу са собом 
потврду о пријави на конкурс и личну 
карту ради идентификације. Решења 
задатака са пријемног испита биће 
истакнута после завршетка пријемног 
испита на улазним вратима Факултета и на 
сајту Факултета.

После пријемног испита биће 
објављена листа са освојеним 
бодовима са пријемног испита.

Рангирање
Кандидат за упис на студијски програм 
може освојити највише 100 бодова и то 
по основу општег успеха у средњој школи 
и по основу резултата постигнутог на 
пријемном испиту.

На пријемном  испиту кандидат може 
стећи од 0 до 60 бодова. Кандидат је 
положио пријемни испит (и тиме стекао 
право на рангирање ради уписа) уколико 
на пријемном испиту освоји најмање 14 
бодова из математике. 

Кандидат се може уписати на студијски 
програм у статусу студента који се 
финансира из буџета (статус буџетског 

студента) или студента који сам финансира 
студије (статус самофинансирајућег 
студента) у зависности од укупног броја 
остварених бодова, места на ранг листи и 
броја утврђеног за упис кандидата према 
конкурсу. 

Кандидат се може уписати у статусу 
буџетског студента уколико се налази 
на јединственој ранг листи до броја 
одобреног за упис кандидата на терет 
буџета и ако освоји најмање 50,01 бодова. 

Кандидат се може уписати у статусу 
самофинансирајућег студента уколико 
се налази на јединственој ранг 
листи до броја утврђеног за упис 
самофинансирајућих студената и ако 
освоји најмање 30,01 бодова.
• Сваки кандидат ће бити рангиран у 

оквиру студијског програма који је 
пријавио као основну жељу.

• Ако је кандидат на основној жељи 
стекао право уписа на терет буџета, 
појавиће се само на ранг листи тог 
студијског програма.

• Ако кандидат на основној жељи није 
стекао право уписа на терет буџета, 
он ће бити равноправно рангиран и у 
оквиру оног студијског програма који 
је навео под редним бројем 2 (два) 
и за који је полагао одговарајући-е 
пријемни-е испит-е.

• Уколико кандидат стекне право уписа 
на терет буџета студијског програма 
који је навео под редним бројем 2 
(два), он се неће појавити на ранг листи 
студијског програма који је навео под 
редним бројем 3 (три).

• Уколико кандидат не стекне право 
уписа на терет буџета у оквиру 
студијског програма који је навео 
под редним бројем 2 (два), биће 
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равноправно рангиран и у оквиру 
студијског програма који је навео под 
редним бројем 3(три).

Да би се кандидати лакше сналазили 
на ранг листама морају знати 
конкурсни број који добијају 
приликом пријаве на Конкурс.

Приговор

Учесник конкурса путем студенске службе 
или електронског сервиса Факултета 
може поднети приговор.

Приговор се подноси:
• На тачност матичних података и тачност 

бодова из општег успеха из средње 
школе;

• На Прелиминарну ранг листу за упис на 
прву годину студија;

• На Коначну ранг листу.
• По приговору учесника конкурса Декан 

доноси решење.

ПОДНОШЕЊЕ ПРИМЕДБИ И ЊИХОВО 
РЕШАВАЊЕ ВРШИ СЕ У СТРИКТНО ОДРЕЂЕНИМ 
ВРЕМЕНСКИМ ТЕРМИНИМА. СКРЕЋЕ СЕ 
ПАЖЊА КАНДИДАТИМА ДА СЕ СТРОГО 
ПРИДРЖАВАЈУ НАВЕДЕНИХ РОКОВА, ЈЕР СЕ 
НЕБЛАГОВРЕМЕНО ПОДНЕТЕ ПРИМЕДБЕ НЕЋЕ 
УВАЖАВАТИ.

УПИС
Документа за упис
• комплет за упис (фасциклу за упис: 

ШВ-20 образац; индекс; два уверења 
о студирању) - добија се на Факултету 
на дан уписа, уз приказ уплатнице о 
трошковима уписа;

• сведочанства четири разреда средње 
школе (оригинална);

• диплома о стеченом средњем 
образовању (оригинал);

• извод из матичне књиге рођених без 
обзира на датум издавања (оригинал);

• фотографија формата 3,5х4,5 cm;
• доказ о уплати трошкова уписа 

(оригинал уплатница);
• доказ о уплати трошкова 

самофинансирања (оригинал 
уплатница).

Уплата се врши на жиро рачун 
Факултета број: 840-1710666-12
Сврха уплате: трошкови уписа у 
школску 2015/16. годину
Позив на број: 97  8106111232
Износ: Биће одређен конкурсом

Организација уписа

Термини и начин спровођења уписа биће 
одређени Конкурсом.

Правила конкурисања и уписа на Основне сруковне студије
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Правила конкурисања и 
уписа на Специјалистичке 
струковне студије

На специјалистичке струковне студије 
право на упис имају сви кандидати који 
имају завршено одговарајуће високо 
образовање у трајању од најмање три 
године односно које вреди најмање 180 
ЕСПБ или лице које је завршило студије 
по прописима пре доношења Закона о 
високом образовању под условом да је та 
диплома најмање еквивалентна дипломи 
основних струковних студија са најмање 
180 ЕСПБ, што доказује решењем о 
признатој еквиваленцији. 

Специјалистичке струковне студије 
студијских програма: Енергетика, 
електроника и телекомуникације; 
Инжењерски менаџмент; трају годину 
дана (2 семестра), односно две године 
(4 семестра) за студијски програм 
Инжењерски менаџмент МБА.

Факултет пружа могућност 
завршавања засебних курсева у 
оквиру специјалистичких студија 
(сем Инжењерског менаџмента МБА 
студија). Студентима је омогућено да 
слушају један, два или више курсева 
по сопственом избору. Студент који 
заврши шест одговарајућих курсева има 
могућност уписа на специјалистичке 
студије и остаје му обавеза да одради 
стручну праксу као и израда и одбрана 
специјалистичког рада. Студенти по 
завршеном појединачном курсу добијају 
одговарајући сертификат, а по завршетку 
специјалистичких студија диплому 
факултета.

Поступак конкурисања и вредновања 
студијских програма, сличан је 
конкурисању и упису на мастер академске 
студије и биће одређен Конкурсом.

Комисија за упис кандидата на 
специјалистичке струковне студије ће 
обавити разговор са свим кандидатима 
који су конкурисали за упис и на основу 
тога, може донети Одлуку о додатној 
провери знања кандидата. При чему 
се одређује начин провере знања 
(квалификациони испит или други начин 
провере знања). 

Комисија за упис на специјалистичке 
струковне студије чине: Руководилац 
студијског програма и саветници 
датог студијског програма.  Више 
информација о правилима конкурисања 
и уписа на специјалистичке струковне 
студије можете пронаћи на Интернет 
презентацији Факултета у документу: 
Правила о студирању на основним 
струковним и основним академским, 
мастер академским, специјалистичким 
струковним и специјалистичким 
академским и докторским студијама.

Потребна документа:
• Документа за пријављивање на 

конкурс:
• Пријавни лист (добија се на Факултету)
• Оверена копија дипломе о завршеном 

високом образовању (најмање 180 
ЕСПБ)

• Уверење о положеним испитима
• Радна биографија
• Извод из матичне књиге рођених без 

обзира на датум издавања
• Доказ о уплати трошкова пријаве на 

конкурс 
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Документа за упис:
• Комплет за упис (садржи: ШВ-20 

образац; индекс) а добија се на 
Факултету на дан уписа уз приказ 
уплатнице о трошковима уписа;

• Фотографија формата 4,5х3,5cm;
• Доказ о уплати трошкова 

самофинансирања (оригинал 
уплатница).

Правила конкурисања и уписа на Специјалистичке струковне студије
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Пријемни испити 
за упис на студијске 
програме ФАКУЛТЕТА 
ТЕХНИЧКИХ НАУКА

Пријемни испит за Основне 
академске студије - (ОАС)

Пријемни испит (основне академске 
студије) на Факултету техничких наука је 
подељен у 7 (седам) група, у зависности 
од области и студијског програма за који 
се конкурише (што је приказано у табели).

Уплата се врши на жиро рачун Факултета број: 840-1710666-12
Сврха уплате: пријемни испит, Позив на број: 97  8106111232

Основне академске студије

Пријемни испит За конкурисање на студијске програме

Пријемни испит П1

Износ: Биће одређен 
конкурсом

Област: Електротехника и рачунарство
Кандидат који конкурише на један од следећих 
студијских програма: 
• ЕЕ (Енергетика, електроника и  
• телекомуникације)
• РА (Рачунарство и аутоматика)
• Е3 ( Примењено софтверско инжењерство)
• СW (Софтверско инжењерство и информационе 

технологије)
• СЛ (Софтверско инжењерство и информационе 

технологије - Лозница)
• ЕМ (Мерење и регулација)

Област: Биомедицинско инжењерство 
Кандидат који конкурише на студијски програм БИ 
(Биомедицинско инжењерство)

Област: Мехатроника 
Кандидат који конкурише на студијски програм МХ 
(Мехатроника)

Област: Инжењерство информационих система 
Кандидат који конкурише на студијски програм ИТ 
(Инжењерство информационих система)

Област: Информациони инжењеринг 
Кандидат који конкурише на студијски програм ИФ 
(Информациони инжењеринг)
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Пријемни испит П2

Износ: Биће одређен 
конкурсом

Област: Грађевинарство
Кандидат који конкурише на студијски програм
ГР (Грађевинарство)

Област: Саобраћај
Кандидат који конкурише на један од следећих 
студијских програма:
• СТ (Саобраћај и транспорт)
• СП (Поштански саобраћај и телекомуникације)

Област: Геодезија
Кандидат који конкуришена студијски програм ГГ 
(Геодезија и геоматика)

Област: Енергетске технологије
Кандидат који конкуришена студијски програм ГТ 
(Чисте енергетске технологије)

Област: Рачунарска графика
Кандидат који конкурише на студијски програм
АИ (Анимација у инжењерству)

Пријемни испит П3

Машинство

Износ: Биће одређен 
конкурсом

Индустријско 
инжењерство и 
инжењерски менаџмент

Износ: Биће одређен 
конкурсом

Област: Машинство
Кандидат који конкурише на један од следећих 
студијских програма:
• МП (Производно машинство)
• ММ (Механизација и конструкционо 
• машинство)
• МЕ (Енергетика и процесна техника)
• МТ (Техничка механика и дизајн у техници)

Област: Индустријско инжењерство и 
инжењерски менаџмент
Кандидат који конкурише на један од следећих 
студијских програма:
• ИИ (Индустријско инжењерство)
• ИМ (Инжењерски менаџмент)

Пријемни испит за Основне академске студије (ОАС)
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Кандидат има право да се пријави на највише 3 (три) студијска програма. На пријавном 
листу кандидат се опредељује за основну жељу(1) и наводи списак осталих жеља по 
приоритету (2, 3).

Пријемни испит П4 
Графичко инжењерство и 
дизајн

Износ: Биће одређен 
конкурсом

Пријемни испит П5

Инжењерство заштите 
животне средине и 
заштите на раду

Износ: Биће одређен 
конкурсом

(50% математика + 50% 
провера склоности (свака 
провера))

Област: Графичко инжењерство и дизајн
Кандидат који конкуришена студијски програм
ГИ (Графичко инжењерство и дизајн)

Област: Инжењерство заштите животне 
средине и заштите на раду; 
Кандидат који конкуришена један од следећих 
студијски програм: 
• ЗЗ (Инжењерство заштите животне средине)
• ЗР (Инжењерство заштите на раду)

Област: Управљање ризиком од 
катастрофалних догађаја и пожара
ЗК (Управљање ризиком од катастрофалних 
догађаја и пожара)

Пријемни испит П6
Износ: Биће одређен 
конкурсом

Област: Архитектура
Кандидат који конкурише на студијски програм АУ 
(Архитектура)

Пријемни испит П7
Износ: Биће одређен 
конкурсом

Област: Сценска архитектура, техника и дизајн
Кандидат који конкурише на студијски програм СА 
(Сценска архитектура техника и дизајн)
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Правила полагања и програм 
пријемног испита П1, П2 и П8 
за упис на:

Основне академске студије:

Енергетика, електроника и 
телекомуникације, Рачунарство и 
аутоматика, Примењено софтверско 
инжењерство, Софтверско инжењерство 
и информационе технологије (Нови 
Сад и Лозница), Мерење и регулација, 
Биомедицинско инжењерство, 
Мехатроника, Инжењерство 
информационих система, Грађевинарство, 
Саобраћај и транспорт, Поштански 
саобраћај и телекомуникације, Геодезија и 
геоматика, Чисте енергетске технологије, 
Анимација у инжењерству (10 задатака), 
Информациони инжењеринг.

Основне струковне студије:

Електроника и телекомуникације, 
Електроенергетика - обновљиви извори 
електричне енергије и Софтверске и 
информационе технологије (10 задатака)

Правила полагања

1. Испит је писмени и траје 4 (четири) 
сата ефективно.

2. На испит треба понети само документ 
за идентификацију (лична карта или 
пасош), потврду о пријави на конкурс 
оверену приликом подношења 
докумената и плаву хемијску оловку. 
У противном кандидат не може да 
приступи полагању пријемног испита.

3. Текст задатка, свеску за израду задатка 
кандидат добија од дежурног.

4. По завршетку идентификације, личну 
карту или пасош ОБАВЕЗНО склонити 
са стола, тако да на столу остане само 
плава хемијска оловка, потврда о 
пријави на конкурс, текст задатка и 
свеска за израду.

5. На испиту је забрањено коришћење 
било каквих помагала (на пример: 
џепних рачунара, мобилних телефона 
и слично). У току испита није 
дозвољено држати на столу сендвиче, 
сокове, чоколаде и сл.

6. На корицама свеске се не могу радити 
задаци. Ту кандидат уписује презиме, 
име родитеља, као и на пријавном 
листу, своје име и конкурсни број са 
потврде о пријави на конкурс.

7. После поделе задатака кандидат 
уписује на предвиђено место на 
корицама свеске шифру задатка која 
је написана на тексту задатка.

8. Пре почетка испита дежурни ће 
проверити идентитет кандидата и 
податке које је кандидат уписао на 
корицама свеске.

9. Уз сваки задатак дат је и број поена 
колико носи дати задатак.

10. На корицама свеске кандидат треба 
да заокружи бројеве задатака које је 
радио.

11. Од тренутка поделе задатака није 
дозвољен никакав разговор између 
кандидата. Уколико кандидати 
разговарају међусобно или се 
користе недозвољеним средствима 
(на пример: џепни рачунар, 
мобилни телефон, цедуљице и 
слично), биће удаљени са испита и 
дисквалификовани.

Пријемни испит за Основне академске студије (ОАС)
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12. Пошто дежурни нису упознати 
са задацима, и не поседују текст 
задатака, не могу дати никакве 
информације о задацима.

13. Када кандидат сматра да је завршио са 
испитом, позива дежурног дизањем 
руке.

14. После почетка испита није дозвољен 
излазак из сале с обзиром на то да 
испит траје 4 сата.

15. Излазак из сале је могућ најраније 
један сат после почетка испита, уз 
обавезну предају попуњене свеске. 
Повратак у салу није дозвољен пре 
завршетка испита.

16. Пола сата пре завршетка испита 
није дозвољено напуштање сале. 
Кандидати морају сачекати крај 
испита на својим местима, без 
устајања и разговора, без обзира 
на то да ли су предали свеску са 
рађеним задацима. По истеку времена 
за полагање испита дежурни скупљају 
свеске од преосталих кандидата, који 
тек након тога имају право да напусте 
салу.

17. Обавештење о почетку испита, 
протеклом времену, времену када 
може да се отпочне са напуштањем 
испита и времену када више не може 
да се напушта сала, објављиваће 
дежурни у сали.

Програм пријемног испита из 
Математике
На испиту из математике полаже се 
градиво предвиђено наставним планом и 
програмом за средње образовање:

1. Основне логичке операције, појам 
функције.

2. Бројеви (природни, цели, 
рационални, ирационални, реални, 
комплексни).

3. Пропорционалност величина и 
примене.

4. Рационални алгебарски изрази. 
Полиноми.

5. Линеарна функција. Линеарне 
једначине и неједначине, системи 
линеарних једначина и неједначина.

6. Степеновање и кореновање.

7. Квадратна функција. Квадратне 
једначине и неједначине. Системи 
квадратних једначина.

8. Алгебарске и ирационалне једначине 
и неједначине.

9. Појам логаритма. Логаритамска 
и експоненцијална функција. 
Логаритамске и експоненцијалне 
једначине и неједначине.

10. Тригонометријске функције. 
Идентитети, једначине и неједначине. 
Примена тригонометрије.

11. Математичка индукција и низови. 
Аритметичка и геометријска 
прогресија.

12. Комбинаторика и биномни образац.

13. Планиметрија (првенствено 
геометрија троугла, четвороугла и 
круга).

14. Стереометрија (призма, пирамида, 
зарубљена пирамида, ваљак, купа, 
зарубљена купа, сфера и делови 
сфере).
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15. Вектори.

16. Аналитичка геометрија у равни 
(права, кружница, елипса, хипербола 
и парабола).

17. Граничне вредности низова и 
функција. Извод и примена.

18. Интегрални рачун.

Литература
1. Средњошколски уџбеници из 

математике,

2. Катедра за математику ФТН, Припрема 
за пријемни испит из математике, 
ФТН, 2015.

3. Решени примери задатака из јула 
2014. године.

Правила полагања и 
програм пријемног испита 
П3 за упис на Машинство и 
Индустријско инжењерство 
и инжењерски менаџмент
(5 задатака математика, 5 задатака логика)

Правила полагања

1. Испит је писмени и траје 4 (четири) сата 
ефективно.

2. На испит треба понети само документ 
за идентификацију (лична карта или 
пасош), потврду о пријави на конкурс 
оверену приликом подношења 
докумената и плаву хемијску оловку. 
У противном кандидат не може да 
приступи полагању пријемног испита.

3. Текст задатка, свеску за израду задатка 
кандидат добија од дежурног.

4. По завршетку идентификације, личну 
карту или пасош ОБАВЕЗНО склонити 
са стола, тако да на столу остане само 
плава хемијска оловка, потврда о 
пријави на конкурс, текст задатка и 
свеска за израду.

5. На испиту је забрањено коришћење 
било каквих помагала (на пример: 
џепних рачунара, мобилних телефона и 
слично). У току испита није дозвољено 
држати на столу сендвиче, сокове, 
чоколаде и сл.

6. На корицама свеске се не могу радити 
задаци. Ту кандидат уписује презиме, 
име родитеља, као и на пријавном 
листу, своје име и конкурсни број са 
потврде о пријави на конкурс.

Пријемни испит за Основне академске студије (ОАС)
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7. После поделе задатака кандидат 
уписује на предвиђено место на 
корицама свеске шифру задатка која 
је написана на тексту задатка.

8. Пре почетка испита дежурни ће 
проверити идентитет кандидата и 
податке које је кандидат уписао на 
корицама свеске.

9. Уз сваки задатак дат је и број поена 
колико носи дати задатак.

10. На корицама свеске кандидат треба 
да заокружи бројеве задатака које је 
радио.

11. Од тренутка поделе задатака није 
дозвољен никакав разговор између 
кандидата. Уколико кандидати 
разговарају међусобно или се 
користе недозвољеним средствима 
(на пример: џепни рачунар, цедуљице 
и слично), биће удаљени са испита и 
дисквалификовани.

12. Пошто дежурни нису упознати 
са задацима, и не поседују текст 
задатака, не могу дати никакве 
информације о задацима.

13. Када кандидат сматра да је завршио са 
испитом, позива дежурног дизањем 
руке.

14. После почетка испита није дозвољен 
излазак из сале с обзиром на то да 
испит траје 4 сата.

15. Излазак из сале је могућ најраније 
један сат после почетка испита, уз 
обавезну предају попуњене свеске. 
Повратак у салу није дозвољен пре 
завршетка испита.

16. Пола сата пре завршетка испита 
није дозвољено напуштање сале. 

Кандидати морају сачекати крај 
испита на својим местима, без 
устајања и разговора, без обзира 
на то да ли су предали свеску са 
рађеним задацима. По истеку времена 
за полагање испита дежурни скупљају 
свеске од преосталих кандидата, који 
тек након тога имају право да напусте 
салу.

17. Обавештење о почетку испита, 
протеклом времену, времену када 
може да се отпочне са напуштањем 
испита и времену када више не може 
да се напушта сала, објављиваће 
дежурни у сали.

Програм пријемног испита из 
Математике са логиком 
На испиту из математике са логиком 
полаже се градиво предвиђено наставним 
планом и програмом за средње 
образовање:
• Основне логичке операције, појам 

функције.
• Бројеви (природни, цели, рационални, 

ирационални, реални, комплексни).
• Пропорционалност величина и 

примене.
• Рационални алгебарски изрази. 

Полиноми.
• Линеарна функција. Линеарне 

једначине и неједначине, системи 
линеарних једначина и неједначина.

• Степеновање и кореновање.
• Квадратна функција. Квадратне 

једначине и неједначине. 
• Алгебарске и ирационалне једначине и 

неједначине.
• Појам логаритма. Логаритамска 

и експоненцијална 
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функција. Логаритамске и 
експоненцијалнеједначине и 
неједначине.

• Тригонометријске функције. 
Идентитети, једначине и неједначине. 
Примена тригонометрије.

• Математичка индукција и низови. 
Аритметичка и геометријска 
прогресија.

• Комбинаторика и биномни образац.
• Вектори.

Литература
Средњошколски уџбеници из математике,

Катедра за математику ФТН, Припрема за 
пријемни испит из математике, ФТН, 2015.

Збирка тестова и решења са пријемних 
испита (логика, тестови, геометрије и 
математике са архитектонском и општом 
културом, просторне композиције и 
слободоручног цртања). Збирка се у PDF 
формату налази на сајту факултета, на 
страници посвећеној упису, на следећем 
линку:  http://www.ftn.uns.ac.rs/upis

Решени примери задатака из јула 2014. 
године.

Правила полагања и програм 
пријемног испита П4 и П5 за 
упис на

Графичко инжењерство 
и дизајн; Инжењерство 
заштите животне средине 
и заштите на раду; 
Управљање ризиком од 
катастрофалних догађаја и 
пожара
(5 задатака математика, 10 питања из 
провере склоности)

Правила полагања
• Испит је писмени и траје 3 (три) сата.
• На испит треба понети само документ 

за идентификацију (лична карта или 
пасош), потврду о пријави на конкурс 
оверену приликом подношења 
докумената и плаву хемијску оловку. 
У противном кандидат не може да 
приступи полагању пријемног испита.

• Текст задатка, свеску за израду задатака, 
као и текст провере склоности 
кандидат добија од дежурног.

• По завршетку идентификације, личну 
карту или пасош ОБАВЕЗНО склонити 
са стола, тако да на столу остане само 
плава хемијска оловка, потврда о 
пријави на конкурс и тест.

• На испиту је забрањено коришћење 
било каквих помагала (нпр.: џепних 
рачунара, мобилних телефона и 
слично). У току испита није дозвољено 
држати на столу сендвиче, сокове, 
чоколаде и сл.

Пријемни испит за Основне академске студије (ОАС)
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• На корицама свеске не могу се радити 
задаци. На корицама свеске, као и на 
папиру који садржи питања из провере 
склоности за студије одговарајуће 
струке, кандидат уписује презиме, име 
родитеља, као и на пријавном листу, 
своје име и конкурсни број са потврде 
о пријави на конкурс.

• Пре почетка испита дежурни ће 
проверити идентитет кандидата и 
податке које је кандидат уписао на тест.

• Од тренутка поделе задатака није 
дозвољен никакав разговор између 
кандидата. Уколико кандидати 
разговарају међусобно или се 
користе недозвољеним средствима 
(нпр. џепни рачунар, цедуљице и 
слично), биће удаљени са испита и 
дисквалификовани.

• Пошто дежурни нису упознати са 
задацима, не могу дати никакве 
информације.

• Када кандидат сматра да је завршио са 
испитом, позива дежурног дизањем 
руке.

• После почетка испита није дозвољен 
излазак из сале, с обзиром да испит 
траје три сата.

• Излазак из сале је могућ најраније пола 
сата после почетка испита, уз обавезну 
предају свеске и папира са провером 
склоности. Повратак у салу није 
дозвољен пре завршетка испита.

• Обавештење о почетку испита, 
протеклом времену, времену када може 
да се отпочне са напуштањем испита, 
објављиваће дежурни у сали.

Програм дела пријемног 
испита: Математика

1. Основне логичке операције, појам 
функције.

2. Бројеви (природни, цели, 
рационални, ирационални, реални, 
комплексни).

3. Пропорционалност величина и 
примене.

4. Рационални алгебарски изрази. 
Полиноми.

5. Линеарна функција. Линеарне 
једначине и неједначине, системи 
линеарних једначина и неједначина.

6. Степеновање и кореновање.

7. Квадратна функција. Квадратне 
једначине и неједначине. 

8. Алгебарске и ирационалне једначине 
и неједначине.

9. Појам логаритма. Логаритамска 
и експоненцијална 
функција. Логаритамске и 
експоненцијалнеједначине и 
неједначине.

10. Тригонометријске функције. 
Идентитети, једначине и неједначине. 
Примена тригонометрије.

11. Математичка индукција и низови. 
Аритметичка и геометријска 
прогресија.

12. Комбинаторика и биномни образац.

13. Вектори.
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Литература
1. Средњошколски уџбеници из 

математике,

2. Катедра за математику ФТН, Припрема 
за пријемни испит из математике, 
ФТН, 2015.

3. Збирка тестова и решења са 
пријемних испита (логика, 
тестови, геометрије и математике 
са архитектонском и општом 
културом, просторне композиције 
и слободоручног цртања). Збирка 
се у PDF формату налази на сајту 
факултета, на страници посвећеној 
упису, на следећем линку:  http://
www.ftn.uns.ac.rs/upis

4. Решени примери задатака из јула 
2014. године.

Правила полагања и програм 
пријемног испита П6 за упис 
Архитектуре

Правила полагања
1. Испит из Слободоручног цртања, 

Просторне композиције и Геометрије 
и математике са архитектонском 
и општом културом се одржава на 
Факултету техничких наука.

2. На испит треба понети само документ 
за идентификацију (лична карта или 
пасош), потврду о пријави оверену 
приликом подношења докумената.

3. Пре почетка испита дежурни ће 
проверити идентитет кандидата.

4. Од тренутка поделе задатака 
није дозвољен никакав разговор 
између кандидата. Уколико 
кандидати разговарају или се 
користе недозвољеним средствима 
биће удаљени са испита и 
дисквалификовани.

5. Излазак из сале је могућ најраније 
један сат после почетка испита, уз 
обавезу предаје задатка. Повратак у 
салу није дозвољен пре завршетка 
испита.

Слободоручно цртање
Испит траје 3 (три) сата. Кандидатима 
ће бити подељен материјал за рад са 
печатом Факултета (лист папира за 
цртање димензија 50х70 cm и оловка 
2Б). На пријемни испит кандидати треба 
да донесу тврду подлогу минималне 
величине 50х70 или 60х80 cm чврсте и 
глатке површине, подлога која се неће 
савијати (лесонит, шпер плоча, јако чврст 

Пријемни испит за Основне академске студије (ОАС)
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картон...) као и селотејп. Листови се не 
смеју потписивати нити на било који 
други начин означавати. Прекршај у овом 
смислу биће на жалост узрок елиминацији 
целог рада. Кандидат ће своје име 
написати на папиру и залепити пред 
дежурним у коверат, а дежурни ће истим 
редним бројем обележити рад/цртеж и 
коверат.

Програм пријемног испита из 
Слободоручног цртања

Предвиђене су четири теме и ликовна 
подручја од којих ће кандидати радити 
на дан испита САМО ЈЕДНУ. Одабир теме 
биће познат само и једино руководиоцу 
испита и то непосредно пред испит.

Теме:

1. градски простор (трг, улица, тврђава, 
група кућа или неки други урбани 
амбијент Новог Сада);

2. ентеријер неког објекта (јавна зграда, 
банка, храм итд.);

3. сценографска поставка (пластична 
и артикулисана позоришна сцена 
или телевизијски декор са мноштвом 
елемената);

4. просторна композиција која се 
поставља уочи испита а чине је 
геометријска тела, тканина, дрвени 
штапови, скулпторски модели и 
разнолики предмети свакодневне 
употребе, као и било који други 
мотиви мртве природе.

Просторна композиција
Испит траје 2 (два) сата. Сав прибор и 
материјал за полагање кандидат добија 
на лицу места. Кандидат само треба да са 

собом понесе тубу ОХО лепка, скалпел и 
маказе, потврду о пријави за конкурисање 
и личну карту. Све остале пропозиције 
за полагање су исте као и за испит из 
Слободоручног цртања. 

Програм пријемног испита из Просторне 
композиције

Овај део испита за кандидате треба да 
покаже њихово осећање за простор, 
способност слободоручног обликовања 
на основу задатих елемената и да открије 
њихово осећање за меру, поштујући 
машту и чврсто везивање за логику 
материјала и облика. Осећање простора, 
ликовни израз, радост контролисане игре 
и стваралачки дар треба да буде у основи 
овога испита. Организатори пријемног 
испита неће до последњег дана одредити 
ни материјале ни елементе од којих ће 
ова испитна композиција бити прављена. 
Међутим, композиција ће свакако бити 
рађена на бази папира, картона, дрвених 
лајсни, текстила, жица, канапа или било 
ког другог материјала или употребног 
предмета за који ће се комисија одлучити.

Геометрија и  математика са 
архитектонском и општом 
културом
Испит је писмени и траје 2 (два) сата. На 
испит треба понети само документ за 
идентификацију (лична карта или пасош), 
потврду о пријави на конкурс оверену 
приликом подношења докумената и плаву 
хемијску оловку. У противном кандидат 
не може да приступи полагању пријемног 
испита. Текст са местом за одговоре 
кандидат добија од дежурног.
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Све остале пропозиције за полагање су 
исте као и за испит из Слободоручног 
цртања.

Програм пријемног испита из Геометрије 
и математике са архитектонском и 
општом културом

30 питања; питања су из области 
геометрије, математике, архитектуре, 
музике, ликовне уметности, књижевности, 
као и из опште културе и информисаности 
(филм, култура, друштво, позориште, 
историја, географија и слично); питања 
ће по областима бити у следећем односу: 
нацртна геометрија - 4 питања, математика 
- 3 питања, архитектура - 8 питања, 
ликовна уметност - 5 питања, музичка 
уметност - 3 питања, књижевност - 4 
питања, општа култура и информисаност 
- 3 питања.

Области из математике за пријемни 
испит:

1. Пропорционалност величина и 
примене.

2. Степеновање и кореновање.

3. Квадратна функција. Квадратне 
једначине.

4. Појам логаритма. Логаритамска 
и експоненцијална функција. 
Логаритамске и експоненцијалне 
једначине.

5. Тригонометријске функције. 
Идентитети, једначине. Примена 
тригонометрије.

6. Планиметрија (првенствено 
геометрија троугла, четвороугла и 
круга).

7. Стереометрија (призма, пирамида, 
зарубљена пирамида, ваљак, купа, 
зарубљена купа, сфера и делови 
сфере).

8. Вектори. Аналитичка геометрија 
у равни (права, кружница, елипса, 
хипербола и парабола).

Литература:
Архитектонска култура: 

1. Ранко Радовић, Нова анатологија кућа, 
23 примера архитектуре и урбанизма 
света, Грађевинска књига, Београд, 
2001.

2. Милан П. Ракочевић, Увод у 
архитектонско пројектовање, 
Архитектонски факултет Универзитета 
у Београду, 1998. (24 часа архитектуре 
– наслов новог издања)

3. Јирген Једике (Јürgen Joedicke), Облик 
и простор у архитектури, Орион арт, 
Београд, 2009.

4. Збирка тестова и решења са 
пријемних испита (логика, 
тестови, геометрије и математике 
са архитектонском и општом 
културом, просторне композиције 
и слободоручног цртања). Збирка 
се у PDF формату налази на сајту 
факултета, на страници посвећеној 
упису, на следећем линку:  http://
www. ftn.uns.ac.rs/upis

5. Решени примери задатака из јула 
2014. године.

Општа култура:

1. Љ. Николић, Б. Милић, Читанка са 
књижевно теоретским појмовима 

Пријемни испит за Основне академске студије (ОАС)
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за III разред средње школе, Завод 
за уџбенике и наставна средства, 
Београд, 2000.

2. Љ. Николић, Б. Милић, Читанка са 
књижевно теоретским појмовима 
за IV разред средње школе, Завод 
за уџбенике и наставна средства, 
Београд, 1999.

3. В. Галовић, Б. Караџић, Ликовна 
култура, за гимназију и средње 
стручне школе, Завод за уџбенике и 
наставна средства, Београд, 2000.

4. С. Маринковић, Музичка култура за 
гимназију и стручне школе, Завод 
за уџбенике и наставна средства, 
Београд, 2000.

5. К. Богдановић, Б. Бурић, Теорија 
форме Завод за уџбенике и наставна 
средства, Београд, 1999.

6. Збирка тестова и решења са 
пријемних испита (логика, 
тестови, геометрије и математике 
са архитектонском и општом 
културом, просторне композиције 
и слободоручног цртања). Збирка 
се у PDF формату налази на сајту 
факултета, на страници посвећеној 
упису, на следећем линку:  http://
www.ftn.uns.ac.rs/upis

7. Решени примери задатака из јула 
2014. године.

Геометрија и математика:

1. Средњошколски уџбеници из 
Математике и Нацртне геометрије.

2. Катедра за математику ФТН, Припрема 
за пријемни испит из математике, 
ФТН, 2015.

3. Збирка тестова и решења са 
пријемних испита (логика, 
тестови, геометрије и математике 
са архитектонском и општом 
културом, просторне композиције 
и слободоручног цртања). Збирка 
се у PDF формату налази на сајту 
факултета, на страници посвећеној 
упису, на следећем линку:  http://
www.ftn.uns.ac.rs/upis

4. Решени примери задатака из јула 
2014. године.

Правила полагања и програм 
пријемног испита П7 за упис 
Сценске архитектуре, 
технике и дизајна

Правила полагања

1. Тест опште културе и 
информисаности, Провера 
посебних склоности и способности, 
Слободоручно цртање, Писани есеј и 
Разговор са комисијом се одржава на 
Факултету техничких наука.

2. На испит треба понети само документ 
за идентификацију (лична карта или 
пасош), потврду о пријави оверену 
приликом подношења докумената.

3. Пре почетка испита дежурни ће 
проверити идентитет кандидата.

4. Од тренутка поделе задатака 
није дозвољен никакав разговор 
између кандидата. Уколико 
кандидати разговарају или се 
користе недозвољеним средствима 
биће удаљени са испита и 
дисквалификовани.
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5. Излазак из сале је могућ најраније 
један сат после почетка испита, уз 
обавезу предаје задатка. Повратак у 
салу није дозвољен пре завршетка 
испита.

Тест опште културе
Тест опште културе и информисаности 
(15 питања из области геометрије, 
архитектуре, ликовне и драмске 
уметности, књижевности, као и из опште 
културе и информисаности; питања 
ће по областима бити у следећем 
односу: нацртна геометрија – 3 питања, 
архитектура и ликовна уметност – 5 
питања, књижевност – 3 питања, драмска 
уметност – 3 питања, општа култура и 
информисаност – 1 питање). Испит траје 
два сата и вреди максимално 15 бодова. 

Провера посебних склоности 
и способности
Провера посебних склоности и 
способности подразумева израду 
просторне композиције, макете која се 
ради на задату тему, односно драмски 
текст. За полагање овог дела испита 
кандидат добија потребни материјал и 
у обавези је да искључиво тај материјал 
користи у изради макете. Израда 
просторне композиције траје два сата и 
вреди максимално 10 бодова.

Слободоручно цртање
Слободоручно цртање подразумева 
перспективни приказ, израђен слободном 
руком у оловци, задате композиције у 
простору. Овај део пријемног испита траје 
три сата и вреди максимално 10 бодова.

Писани есеј
Писани есеј на задату тему полаже се 
писмено. Писање есеја траје два сата. 
Тема се добија непосредно пре почетка 
овог дела пријемног испита који вреди 
максимално 10 бодова.

Разговор са комисијом
Кандидати имају разговор са трочланом 
комисијом, у трајању од 15 минута, где 
кандидат треба да презентује сопствене 
идеје и мотивисаност за бављење 
Сценском архитектуром, техником 
и дизајном. Овај део испита вреди 
максимално 15 бодова. 

Литература:
Архитектонска култура:

1. Ранко Радовић, Нова анатологија кућа, 
23 примера архитектуре и урбанизма 
света, Грађевинска књига, Београд 
2001.

2. Милан П. Ракочевић, Увод у 
архитектонско пројектовање, 
Архитектонски факултет Универзитета 
у Београду, 1998. (24 часа архитектуре 
– наслов новог издања)

3. Јирген Једике (Јürgen Joedicke), Облик 
и простор у архитектури, Орион Арт,  
Београд 2009.

Пријемни испит за Основне академске студије (ОАС)
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Књижевност: 

1. Љ. Николић, Б. Милић, Читанка са 
књижевно теоретским појмовима 
за III разред средње школе, Завод 
за уџбенике и наставна средства, 
Београд, 2000.

2. Љ. Николић, Б. Милић, Читанка са 
књижевно теоретским појмовима 
за IV разред средње школе, Завод 
за уџбенике и наставна средства, 
Београд, 1999.

Ликовна уметност:

1. В. Галовић, Б. Караџић, Ликовна 
култура за гимназију и средње 
стручне школе, Завод за уџбенике и 
наставна средства, Београд, 2000.

2. К. Богдановић, Б. Бурић, Теорија 
форме, Завод за уџбенике и наставна 
средства, Београд, 1999.

3. Х. В. Џенсон, Историја уметности, 
Прометеј, Нови Сад, 2006.

4. Хелмут и Алисон Гершајм, 
Фотографија – сажета историја, 
Југолавија, Београд, 1973.

Драмска уметност:

1. Ч. Молинари, Историја позоришта, 
Вук Караџић, Београд, 1982. – или Р. 
Харвуд, Историја позоришта, Клио, 
Београд, 1998.

2. Радивоје Динуловић, Архитектура 
позоришта XX века, Клио, Београд, 
2009.

3. Памела Хауард, Шта је сценографија, 
Клио, Београд, 2002.

Есеј

Књиге:

1. Памела Хауард: Шта је сценографија, 
Клио, Београд, 2002.

2. Радивоје Динуловић: Архитектура XX 
века, Клио, Београд, 2009.

3. Питер Брук: Празан простор, Лапис, 
Београд, 1995.

4. Ранко Радовић: Нова антологија кућа, 
Грађевинска књига, Београд, 2007.

5. Мета Хочевар: Простори игре, ЈДП, 
Београд, 2003.

Часописи:

1. Сцена, Стеријино позорје, Нови Сад;

2. Театрон, Музеј позоришне уметности, 
Београд;

3. Култура, Завод за проучавање 
културног развитка, Београд;

4. Зборник радова Факултета драмских 
уметности, Институт за позориште, 
филм, радио и телевизију, Београд.



86

Пријемни испит Мастер 
академске студије - (МАС)

Уплата се врши на жиро рачун Факултета број: 840-1710666-12
Сврха уплате: пријемни испит
Позив на број: 97  8106111232

Износ: Биће одређен конкурсом

За конкурисање на студијске програме / студијске модуле (студијске групе, 
смерове)

Област: Машинство
студијски програм: Производно машинство

смерови:
• Рачунаром подржане технологије
• Савремене технологије обликовања материјала
• Савремене технологије обликовања пластике 
• Прецизно инжењерство
• Софтвер за машинство

студијски програм: Механизација и конструкционо машинство

смерови:
• Пројектовање машина, транспортни системи и логистика
• Пољопривредно и прехрамбено машинство
• Аутомобилско инжењерство 

студијски програм: Енергетика и процесна техника
смерови
• Топлотна техника
• Процесна техника
• Хидропнеуматска техника
• Гасна и нафтна техника
• Управљање енергијом

студијски програм: Техничка механика и дизајн утехници
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Област: Електротехника и рачунарство

студијски програм: Енергетика, електроника и телекомуникације
смерови:
• Електроенергетика – Електроенергетски системи
• Електроенергетика – Енергетска електроника и електричне машине
• Електроенергетика – Дистрибуирани електроенергетски ресурси
• Мерни системи
• Телекомуникациони системи
• Обрада сигнала
• Ембедед системи и алгоритми
• Микроелектроника
• Примењена електроника

студијски програм: Примењено софтверско инжењерство
смерови:
• Информациони системи у електроенергетици
• Електроенергетски системи
• Рачунарство, аутоматика и електроенергетски системи

студијски програм: Мерење и регулација

студијски програм: Рачунарство и аутоматика
мерови:
• Аутоматика и управљање системима
• Примењене рачунарске науке и информатика
• Усмерења:
• Интернет и електронско пословање
• Информациони системи
• Интелигенти системи
• Софтверско инжењерство
• Рачунарска техника и рачунарске комуникације

студијски програм: Софтверско инжењерство и информационе технологије
смерови:
• Рачунарска техника и рачунарске комуникације
• Софтверско инжењерство у управљању системима
• Примењене рачунарске науке и информатика
Усмерења:
• Електронско пословање
• Софтверско инжењерство
• Интелигенти систми 
• Мултимедије и рачунарске игре
• Инжењеринг информационих система
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Област: Грађевинарство

студијски програм:  Грађевинарство
смерови:
• Конструкције
• Хидротехника
• Путеви, железнице и аеродроми
• Организација и технологија грађења

Област: Архитектура

студијски програм:  Архитектура 
смерови:
• Архитектонско и урбанистичко пројектовање
• Савремене теорије и технологије у архитектури
• Дизајн ентеријера

студијски програм:  Дигиталне технике, дизајн и продукција у архитектури и 
урбанизму

Област: Саобраћај

студијски програм: Саобраћај и транспорт
смерови:
• Друмски саобраћај
• Железнички саобраћај
• Водни саобраћај
• Безбедност
• Логистика
• Пројектовање и организација

студијски програм: Поштански саобраћај и телекомуникације

Пријемни испит за Мастер академске студије (МАС)
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Област: Индустријско инжењерство и инжењерски менаџмент

студијски програм: Индустријско инжењерство
смерови:
• Пројектовање, организација и управљање системима
• Аутоматизација процеса рада
• Информационо управљачки и комуникациони системи
• Квалитет и логистика

студијски програм: 
Индустријско инжењерство - напредне инжењерске технологије

студијски програм: Инжењерски менаџмент
смерови:
• Организација и управљање предузећем
• Иновације и предузетништво
• Пројектни менаџмент
• Инвестициони менаџмент
• Информациони менаџмент
• Менаџмент квалитета и логистике
• Управљање ризиком и менаџмент осигурања
• Индустријски маркетинг и инжењерство медија
• Менаџмент људских ресурса

Област: Инжењерство заштите животне средине и заштита на раду

студијски програм: Инжењерство заштите животне средине
смерови:
• Управљање отпадом и анализа токова материјала
• Одрживо управљање водама
• Управљање и контрола квалитета ваздуха
• Инжењерство биосистема

студијски програм: Инжењерство заштите на раду

Област: Геодезија

студијски програм: Геодезија и геоматика
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ИНТЕРДИСЦИПЛИНАРНЕ СТУДИЈЕ

Област: Графичко инжењерство и дизајн
студијски програм: Графичко инжењерство и дизајн

Област: Мехатроника  
студијски програм: Мехатроника 
смерови:
• Мехатроника, роботика и аутоматизација
• Мехатроника и механизација

Област: Примењена математика 
студијски програм: Математика у техници

Област: Инжењерство заштите од катастрофалних догађаја и пожара
студијски програм: 
Инжењерство заштите од катастрофалних догађаја и пожара

Област: Рачунарска графика
Студијски програм: Анимација у инжењерству

Област: Урбанизам и регионални развој
студијски програм: Планирање и управљање регионалним развојем

Област: Биомедицинско инжењерство
Студијски програм: Биомедицинско инжењерство

Област: Сценски дизајн
студијски програм: Сценска архитектура и дизајн

Област: Третман и заштита вода
студијски програм: Инжењерство третмана и заштита вода

Област: Енергетске технологије
Студијски програм: Чисте енергетске технологије

Област: Инжењерство информационих система
студијски програм: Инжењерство информационих система

Област: Информациони инжењеринг
студијски програм: Информациони инжењеринг

Пријемни испит за Мастер академске студије (МАС)

Tijana
Sticky Note
Изменити назив области и студ.програма:Управљање ризиком од катастрофалних догађаја и пожара(оба назива исто)
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Област: Информациони и аналитички инжењеринг 
студијски програм: Информациони и аналитички инжењеринг

ЗАЈЕДНИЧКИ СТУДИЈСКИ ПРОГРАМ
Инжењерство заштите животне средине – заједнички студијски програм са 
Техничким факултетом из Зрењанина (упис се врши у Зрењанину)



92

ИЗВОД ИЗ ЗАКОНА О ВИСОКОМ 
ОБРАЗОВАЊУ, СТАТУТА 

УНИВЕРЗИТЕТА У НОВОМ САДУ И 
СТАТУТА ФАКУЛТЕТА

Студентске конференције

Члан 1. 

Ради остваривања заједничких интереса 
студената као партнера у процесу високог 
образовања оснивају се Студентска 
конференција универзитета и Студентска 
конференција академија струковних 
студија.

Студентску конференцију универзитетâ 
чине представници студентских 
парламената универзитета.Студентску 
конференцију академија струковних 
студија и студентских парламената 
високих школаструковних студијачине 
представници студентских парламената 
академија струковних студија.

Организација и рад конференција из 
става 1. овог члана уређују се статутом 
конференције.

 Студентске конференције имају право 
да дају мишљење о неким  у раду 
Националног савета по неким питањима .

Средствазарадстудентскихконференцијао
безбеђујесеубуџетуРепублике.

Студентске конференције имају својство 
правног лица које стичу уписом у судски 
регистар у складу са Законом.

СТУДИЈЕ И СТУДИЈСКИ ПРОГРАМИ 

Студијски програм 

Члан 2. 

Студијски програм је скуп обавезних и 
изборних студијских подручја, односно 
предмета, са оквирним садржајем, чијим 
се савладавањем обезбеђују неопходна 
знања и вештине за стицање дипломе 
одговарајућег нивоа и врсте студија. 

Врсте и нивои студија

Члан 3. 

Делатност високог образовања 
остварује се кроз академске и струковне 
студије на основу одобрених, односно 
акредитованих студијских програма за 
стицање високог образовања. 

На академским студијама изводи се 
академски студијски програм, који 
оспособљава студенте за развој и 
примену научних, стручних и уметничких 
достигнућа. 

На струковним студијама изводи се 
струковни студијски програм, који 
оспособљава студенте за примену знања 
и вештина потребних за укључивање у 
радни процес. 

Студије првог степена су:  
1) основне академске студије;  
2) основне струковне студије. 

Студије другог степена су:  
1) мастер академске студије;  
2) специјалистичке академске студије;  
3) мастер струковне студије.  
3) специјалистичке струковне студије. 

Студије трећег степена су докторске 
академске студије. 
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Студијски програм за стицање 
заједничке дипломе

Члан 4. 

Студијски програм за стицање заједничке 
дипломе јесте студијски програм који 
организују и изводе више високошколских 
установа које имају дозволу за рад за 
одговарајући студијски програм. 

Студијски програм из става 1. овог 
члана може да се изводи када га усвоје 
надлежни органи високошколских 
установа које га организују. 

Обим студија 

Члан 5.

Сваки предмет из студијског програма 
исказује се бројем ЕСПБ бодова, а обим 
студија изражава се збиром ЕСПБ бодова. 

Збир од 60 ЕСПБ бодова одговара 
просечном укупном ангажовању студента 
у обиму 40-часовне радне недеље током 
једне школске године. 

Укупно ангажовање студента састоји се 
од активне наставе (предавања, вежбе, 
практикуми, семинари и др.), самосталног 
рада, колоквијума, испита, израде 
завршних радова, добровољног рада 
у локалној заједници и других видова 
ангажовања. 

Добровољни рад је рад студента без 
накнаде, који организује високошколска 
установа на пројектима од значаја за 
локалну заједницу који се вреднује у 
систему високог образовања. 

Услове, начин организовања и 
вредновање добровољног рада уређује 
високошколска установа својим општим 
актом. 

Укупан број часова активне наставе не 
може бити мањи од 600 часова у току 
школске године. 

Основне академске студије имају од 180 
до 240 ЕСПБ бодова. 

Основне струковне студије имају 180 
ЕСПБ бодова. 

Мастер струковне  студије имају од 60 до 
120 ЕСПБ бодова

Специјалистичке струковне студије имају 
најмање 60 ЕСПБ бодова. 

Специјалистичке академске студије 
имају најмање 60 ЕСПБ бодова када су 
претходно завршене мастер академске 
студије. 

Мастер академске студије имају: 

1) најмање 60 ЕСПБ бодова, када је 
претходно остварен обим основних 
академских студија од 240 ЕСПБ бодова; 

2) најмање 120 ЕСПБ бодова када је 
претходно остварен обим основних 
академских студија од 180 ЕСПБ бодова. 

Докторске академске студије имају: 

1) најмање 180 ЕСПБ бодова, уз претходно 
остварени обим студија од најмање 300 
ЕСПБ бодова на основним академским и 
мастер академским студијама. 

Одређени академски студијски програми 
могу се организовати интегрисано у 
оквиру основних и мастер академских 
студија. 

Академски студијски програми из 
медицинских наука могу се организовати 
интегрисано у оквиру основних и мастер 
академских студија, са укупним обимом од 
највише 360 ЕСПБ бодова
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Завршни рад и дисертација

Члан 6. 

Студијским програмом основних студија у 
трајању од 3 године односно са 180 ЕСПБ  
предвиђен је завршни рад, основних 
академских студија у трајању од 4 године 
односно са 240 ЕСПБ  предвиђен је 
дипломски рад,  специјалистичких студија  
предвиђен  је специјалистички рад , 
мастер академских студија предвиђен је 
мастер рад.

Докторска дисертација је завршни 
део студијског програма докторских 
академских студија, осим доктората 
уметности који може бити и уметнички 
пројекат. 

Изузетно, докторат наука може да стекне 
лице са завршеним студијама медицине и 
завршеном специјализацијом, на основу 
одбрањене дисертације засноване на 
радовима објављеним у врхунским 
светским часописима. 

Број бодова којима се исказује завршни 
рад, односно завршни део студијског 
програма, улазе у укупан број бодова 
потребних за завршетак студија. 

Начин и поступак припреме и одбране 
завршног рада, уређује се општим актом 
факултета. 

Поступак припреме и услови за одбрану 
дисертације уређују се општим актом 
универзитета, поприбављеном мишљењу 
Министартва и министарства надлежног 
за научноистраживачку делатност.

Преношење ЕСПБ бодова

Члан 7. 

Између различитих студијских програма 
може се вршити преношење ЕСПБ бодова. 

Критеријуми и услови преношења ЕСПБ 
бодова прописују се општим актом 
универзитета, односно споразумом 
факултета. 

УСТАНОВЕ КОЈЕ ОБАВЉАЈУ 
ДЕЛАТНОСТ ВИСОКОГ ОБРАЗОВАЊА

Високошколске установе 

Члан 8. 

Делатност високог образовања обављају 
следеће високошколске установе: 

1) универзитет; 

2) факултет, односно уметничка академија, 
у саставу универзитета; 

3) академија струковних студија; 

4) висока школа; 

5) висока школа струковних студија. 

Студентски парламент

Члан 9.

Студентски парламент је орган факултета 
и високошколске јединице која има орган 
управљања и уписане студенте. 

Начин избора и број чланова студентског 
парламента утврђује се општим актом 
факултета. 

Право да бирају и да буду бирани за 
члана студентског парламента имају 
сви студенти факултета, односно 
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високошколске јединице, уписани на 
студије у школској години у којој се бира 
студентски парламент. 

Мандат чланова студентског парламента 
траје годину дана. 

Избор чланова студентског парламента 
одржава се сваке године у априлу, тајним 
и непосредним гласањем. 

У циљу остваривања права и заштите 
интереса студената, студентски парламент 
бира и разрешава представнике студената 
у органима високошколске установе, 
односно високошколске јединице, као и 
у органима других установа у којима су 
заступљени представници студената, у 
складу са статутом установе. 

РЕЖИМ СТУДИЈА 
Школска година 

Члан 10. 

Факултет организује и изводи студије 
у току школске године која, по 
правилу, почиње 1. октобра и траје 12 
календарских месеци. 

Школска година дели се на: 

два семестра, од којих сваки траје 15 
недеља; 

три триместра, од којих сваки траје 10 
недеља

блокове, у укупном трајању од 30 недеља, 
чије се појединачно трајање утврђује 
општим  Факултета

Настава појединачних предмета се, по 
правилу, организује и изводи у току једног 
семестра, једног триместра или једног 
блока, а најдуже у току два семестра или 
три триместра. 

Језик студија 

Члан 11. 

Факултет организује и изводи студије на 
српском језику. 

Факултет може организовати и изводити 
студије, односно поједине делове 
студија, као иорганизовати полагање 
испита, израду и одбрану завршног, 
магистарског и специјалистичког рада 
и докторскедисертације, на језику 
националне мањине и на страном језику, у 
складу са статутом.

Факултет може остваривати студијски 
програм на језику националне мањине и 
страном језику уколико је такав програм 
одобрен, односно акредитован. 

Факултет може за студенте са хендикепом 
организовати и изводити студије, односно 
поједине делове студија, на гестовном 
језику. 

Организација студија 
Члан 12. 

Обавезе Факултета у погледу начина 
организовања и времена одржавања 
облика студија уређују се општим актом 
факултета, као и да у складу са својим 
могућностима обезбеди услове за 
студенте са посебним потребама. 

Факултет дужан је да организује 
предавања и друге облике наставе за 
све студенте, изузев код остваривања 
студијског програма на даљину. 

Ближи услови и начини остваривања 
студијског програма на даљину уређују се 
општим актом факултета. 

Факултет је дужан да на одговарајући 
начин информише студенте о начину, 
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времену и месту одржавања наставе, 
циљевима, методама и садржајима 
наставе, о садржајима, методама, 
критеријумима и мерилима испитивања, о 
начину обезбеђивања јавности на испиту 
и начину остваривања увида у резултате, 
као и о другим питањима од значаја за 
студенте. 

СТУДЕНТИ

Упис

Члан 13.

На одобрене, односно акредитоване 
студијске програме које организује 
факултет могу се уписати кандидати под 
условима и на начин уређен законом о 
високом образовању и општим актом 
универзитета у Новом Саду. 

Страни држављанин може се уписати 
на студијске програме из става 1. овог 
члана под истим условима као и домаћи 
држављанин. 

Лице се може уписати на студијске 
програме из става 1. овог члана ако 
познаје језик на коме се изводи настава. 

Услови, начин и поступак провере знања 
језика из става 3. овог члана уређују се 
општим актом факултета. 

Лице које се упише на студијске програме 
из става 1. овог члана стиче статус 
студента. 

Студент се уписује у статусу студента који 
се финансира из буџета или студента који 
се сâм финансира. 

Конкурс

Члан 14. 

Универзитет у Новом Саду расписује 
конкурс за упис на студије (у даљем 
тексту: конкурс). 

Конкурс садржи: број студената за 
одређене студијске програме, услове за 
упис, мерила за утврђивање редоследа 
кандидата, поступак спровођења 
конкурса, начин и рокове за подношење 
жалбе на утврђени редослед, као и висину 
школарине коју плаћају студенти чије се 
студирање не финансира из буџета. 

Конкурс се објављује најкасније пет 
месеци пре почетка школске године. 

Број студената

Члан 15. 

Универзитет у Новом Саду утврђује број 
студената који се уписује на студијске 
програме које организује, а који не може 
бити већи од броја утврђеног у дозволи 
за рад. 

Утврђивање броја студената из става 1. 
овог члана врши се на предлог факултета 
у саставу универзитета у Новом Саду, у 
складу са статутом те установе. 

Одлуку о броју студената за упис у прву 
годину студијског програма који се 
финансира из буџета, за факултет, доноси 
Влада, по прибављеном мишљењу 
факултета и Националног савета, 
најкасније два месеца пре расписивања 
конкурса. 

У наредним годинама студија број 
студената из става 3. овог члана факултет 
може повећати за највише 20% у односу 
на претходну годину, у складу са одлуком 
надлежног органа факултета.
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Рангирање и упис кандидата 
Члан 16. 

Кандидат за упис на студије првог степена 
полаже пријемни испит или испит за 
проверу склоности и способности, у 
складу са општим актом универзитета. 

Редослед кандидата за упис на студије 
првог степена утврђује се на основу 
општег успеха постигнутог у средњем 
образовању и резултата постигнутих на 
пријемном испиту, односно испиту за 
проверу склоности и способности. 

Кандидат који има положену општу 
матуру не полаже пријемни испит. 
Уместо пријемног испита овом кандидату 
вреднују се резултати опште матуре, у 
складу са општим актом универзитета. 

Универзитет може кандидата са 
положеном стручном, односно 
уметничком матуром, уместо пријемног 
испита, упутити на полагање одређених 
предмета опште матуре. 

На основу критеријума из конкурса, 
универзитет сачињава ранг листу 
пријављених кандидата. 

Право уписа на студије првог степена 
стиче кандидат који је на ранг листи из 
става 5. овог члана рангиран у оквиру 
броја студената из члана 7. 

Студент студија првог степена 
другогуниверзитета, лице које има 
стечено високо образовање на студијама 
првог степена и лице коме је престао 
статус студента у складу са овим законом, 
може се уписати на студије првог степена, 
под условима и на начинпрописан 
општим актом универзитета. 

Право из става 7. овог члана остварује се 
на лични захтев. 

На студије другог и трећег степена 
кандидат се уписује под условима, на 
начин и по поступку утврђеном општим 
актом и конкурсом универзитета. 

Права и обавезе студената 

Члан 17. 

Студент факултета има права и обавезе 
утврђене овим законом и општим актом 
факултета. 

Студент има право: 

1) на упис, квалитетно школовање и 
објективно оцењивање; 

2) на благовремено и тачно информисање 
о свим питањима која се односе на 
студије; 

3) на активно учествовање у доношењу 
одлука, у складу са законом; 

4) на самоорганизовање и изражавање 
сопственог мишљења; 

5) на повластице које произлазе из статуса 
студента; 

6) на подједнако квалитетне услове 
студија за све студенте; 

7) на образовање на језику националне 
мањине, у складу са законом; 

8) на различитост и заштиту од 
дискриминације; 

9) да бира и да буде биран у студентски 
парламент и друге органе факултета. 

Студент је дужан да: 

1) испуњава наставне и предиспитне 
обавезе; 

2) поштује опште акте установе; 
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3) поштује права запослених и других 
студената у високошколској установи; 

4) учествује у доношењу одлука у складу 
са законом. 

Студент има право на жалбу у складу са 
статутом факултета уколико факултет 
прекрши неку од обавеза из става 2. тач. 
1)-3) овог члана. 

Правила студија

Члан 18. 

При упису сваке школске године студент 
се опредељује за предмете из студијског 
програма

Студијским програмом се прописује који 
су предмети обавезни за одређену годину 
студирања. 

Студент који се финансира из буџета 
опредељује се за онолико предмета 
колико је потребно да се оствари најмање 
60 ЕСПБ бодова. 

Студент који се сâм финансира 
опредељује се, у складу са студијским 
програмом, за онолико предмета колико 
је потребно да се оствари најмање 37 
ЕСПБ бодова. 

Студент који се сам финансира плаћа део 
школарине обрачунат према предметима 
за које се определио. 

Полагањем испита студент стиче 
одређени број ЕСПБ бодова у складу са 
студијским програмом. 

Студент који не положи испит из 
обавезног предмета до почетка наредне 
школске године, уписује исти предмет. 

Студент који не положи изборни предмет, 
може поново уписати исти или се 
определити за други изборни предмет. 

Студијским програмом може се условити 
опредељивање студента за одређени 
предмет претходно положеним испитима 
из једног или више предмета утврђених 
студијским програмом. 

Правила студија ближе се уређују општим 
актом факултета. 

Статус студента 

Члан 19. 

Студент се у наредној школској години 
финансира из буџета ако се рангира у 
оквиру укупног броја студената чије се 
студије финансирају из буџета, у складу са  
законом.

Рангирање студената из става 1. овог 
члана обухвата студенте уписане исте 
школске године на одређени студијски 
програм, а врши се полазећи од броја 
остварених ЕСПБ бодова и постигнутог 
успеха у савлађивању студијског 
програма, на начин и по поступку 
утврђеним општим актом високошколске 
установе.

Студент који се финансира из буџета може 
у том статусу да има уписан само један 
студијски програм на истом нивоу студија.

Оцењивање 

Члан 20. 

Успешност студента у савлађивању 
појединог предмета континуирано се 
прати током наставе и изражава се 
поенима. 

Испуњавањем предиспитних обавеза 
и полагањем испита студент може 
остварити највише 100 поена. 
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Студијским програмом утврђује се 
сразмера поена стечених у предиспитним 
обавезама и на испиту, при чему 
предиспитне обавезе учествују са најмање 
30, а највише 70 поена. 

Успех студента на испиту изражава 
се оценом од 5 (није положио) до 10 
(одличан). 

Факултет може прописати и други, 
ненумерички начин оцењивања, 
утврђивањем односа ових оцена са 
оценама из става 4. овог члана. 

Општим актом факултета ближе се уређује 
начин полагања испита и оцењивање на 
испиту. 

Испити 

Члан 21. 

Испит је јединствен и полаже се усмено, 
писмено, односно практично.

Испит се полаже у седишту Факултета , 
односно у објектима наведеним у дозволи 
за рад.

Одредба става 2. овог члана односи се 
и на извођење студијског програма на 
даљину.

Факултет може организовати полагање 
испита ван седишта, ако се ради о испиту 
из предмета чији карактер то захтева.

Студент полаже испит непосредно по 
окончању наставе из тог предмета, 
а најкасније до почетканаставе тог 
предмета у наредној школској години, 
на једном од језика на којима се настава 
изводила.

Општим актом Факултета уређује се начин 
на који се обезбеђује јавност полагања 
испита.

Број испитних рокова утврђен је Законом.

Последњи испитни рок за школску годину 
завршава се најкасније до 10. октобра.

После три неуспела полагања истог 
испита студент може тражити да полаже 
испит пред комисијом.

Изузетно, за предмете у пољу уметности 
може да се утврди један испитни рок у 
складу са општим актом Факултета.

Студент са инвалидитетом има право 
да полаже испит на начин прилагођен 
његовим могућностима, у складу са 
општим актом Факултета.

Приговор

Члан 22. 

Студент има право да надлежном органу 
факултета поднесе приговор на добијену 
оцену, ако сматра да испит није обављен 
у складу са законом и општим актом 
установе, у року од 36 часова од добијања 
оцене. 

Надлежни орган установе у року од 24 
часа од добијања приговора, у складу 
са одредбама општег акта универзитета, 
разматра приговор и доноси одлуку по 
приговору. 

Уколико се усвоји приговор студента, 
студент поново полаже испит у року од 
три дана од дана пријема одлуке из става 
2. овог члана. 
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Мировање права и обавеза студената 

Члан 23. 

Студенту се, на његов захтев, одобрава 
мировање права и обавеза, у случају 
теже болести, упућивања на стручну 
праксу у трајању од најмање шест месеци, 
одслужења и дослужења војног рока, неге 
детета до годину дана живота, одржавања 
трудноће и у другим случајевима 
предвиђеним општим актом факултета. 

Студент који је био спречен да полаже 
испит због болести или одсуства због 
стручног усавршавања у трајању од 
најмање три месеца, може полагати 
испит у првом наредном року, у складу са 
општим актом факултета. 

Дисциплинска одговорност студента

Члан 24. 

Студент одговара за повреду обавезе 
која је у време извршења била утврђена 
општим актом самосталне високошколске 
установе. 

За тежу повреду обавезе студенту се може 
изрећи и мера искључења са студија на 
факултету. 

Дисциплински поступак не може се 
покренути по истеку три месеца од дана 
сазнања за повреду обавезе и учиниоца, 
а најкасније шест месеци од дана када је 
повреда учињена. 

Општим актом универзитета утврђују се 
лакше и теже повреде обавеза студената, 
дисциплински органи и дисциплински 
поступак за утврђивање одговорности 
студента.

Престанак статуса студента 

Члан 25. 

Статус студента престаје у случају: 

1) исписивања са студија; 

2) завршетка студија; 

3) неуписивања школске године; 

4) кад не заврши студије до истека 
рока који се одређује у двоструком 
броју школских година потребних за 
реализацију студијског програма; 

5) изрицања дисциплинске мере 
искључења са студија на факултету. 

Студенту се на лични захтев може 
продужити рок за завршетак студија, у 
складу са општим актом факултета. 

Стручни, академски и научни називи 

Члан 26. 

Лице које заврши основне академске 
студије у обиму од најмање 180 ЕСПБ 
бодова, односно утрајању од најмање три 
године стиче стручни назив са назнаком 
звања првога степена академскихстудија 
из одговарајуће области.

Лице које заврши основне академске 
студије у обиму од најмање 240 
ЕСПБ бодова, односно утрајању од 
најмање четири године и лице које 
оставари најмање 240 ЕСПБ бодова 
на академскимстудијама првог и 
другог степена, стиче стручни назив 
“дипломирани” са назнаком звања 
првог степенаакадемских студија из 
одговарајуће области.

Лице које заврши основне струковне 
студије стиче стручни назив са назнаком 
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звања првога степенаструковних студија 
из одговарајуће области.

Лице које заврши специјалистичке 
академске студије стиче стручни 
назив специјалиста са назнакомзвања 
другог степена академских студија из 
одговарајуће области.

Лице које заврши специјалистичке 
струковне студије стиче стручни 
назив специјалиста са назнакомзвања 
другог степена струковних студија из 
одговарајуће области.

Лице које заврши мастер струковне 
студије стиче стручни назив струковни 
мастер са назнаком звања другог 
степена мастер струковних студија из 
одговарајуће области

Лице које заврши мастер академске 
студије стиче академски назив мастер 
са назнаком звањадругог степена 
дипломских академских студија из 
одговарајуће области.

Лице које заврши докторске, односно 
академске студије трећег степена, стиче 
научни назив докторнаука, односно 
доктор уметности, са назнаком области.

Листу звања из одговарајућих области 
и скраћенице стручних, академских и 
научних назива утврђујеНационални 
савет, на предлог Конференције 
универзитета, односно Конференције 
академија струковнихстудија.

Скраћеница стручног назива и академског 
назива мастер наводи се иза имена и 
презимена, аскраћеница академског 
назива магистар наука, односно магистар 
уметности и научног назива докторнаука, 
односно доктор уметности испред имена 
и презимена.

У међународном промету и у дипломи 
на енглеском језику назив који је стекло 
лице из става 1. овогчлана је бацхелор, 
назив који је стекло лице из става 2. овог 
члана је бацхелорwитххоноурс, назив који 
јестекло лице из става 3. овог члана је 
бацхелор (аппл.), назив које је стекло лице 
из става 6. овог члана јемастер, а назив 
које је стекло лице из става 7. овог члана 
је Пх.Д., односно одговарајући назив на 
језикуна који се диплома преводи.

ОБРАЗОВАЊЕ ТОКОМ ЧИТАВОГ ЖИВОТА 

Члан 27. 

Факултет у оквиру своје делатности може 
реализовати програме образовања током 
читавог живота ван оквира студијских 
програма за које је добио дозволу за рад. 

Услови, начин и поступак реализације 
програма из става 1. овог члана уређују се 
општим актом факултета. 

Лицу које је савладало програм из става 1. 
овог члана факултет издаје уверење. 

Лице уписано на програм из става 1. овог 
члана нема статус студента, у смислу овог 
закона. 

Члан 28.

Студенти уписани на основне студије и 
на студије на вишим школама до ступања 
на снагу овог закона могу завршити ове 
студије по започетом наставном плану и 
програму, условима и правилима студија, 
најдуже за две године по истеку редовног 
трајања студија2015/2016. године, 
односно до краја школске 2016/2017. 
године за студенте уписане на
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интегрисане студије из поља медицинских 
наука

Студенти уписани до ступања на снагу 
овог закона на студије на вишим школама 
које не добију дозволу за рад могу 
завршити студије по започетом наставном 
плану и програму, условима и правилима 
студија у року од две године од дана 
доношења решења о одбијању захтева за 
издавање дозволе за рад.

Студенти уписани на магистарске студије 
до ступања на снагу овог закона имају 
право да заврше студије по започетом 
плану и програму, условима и правилима 
студијанајкасније до краја школске 
2015/2016. године.

Студенти уписани на докторске студије, 
односно кандидати који су пријавили 
докторску дисертацију до ступања на 
снагу овог закона, имају право да заврше 
студије по започетом плану и програму, 
условима и правилима студија, односно 
да стекну научни степен доктора наука, 
најкасније до краја школске 2015/2016. 
године

Студенти из става 1. овог члана имају 
право да наставе започете студије по 
студијском програму који је донет у 
складу са одредбама овог закона, на 
начин и по поступку утврђеним општим 
актом  Факултета.

Члан 29.

Лица која су стекла или стекну академски 
назив магистра наука према прописима 
који су важили до дана ступања на снагу 
овог закона могу стећи научни назив 
доктора наука одбраном докторске 
дисертације према прописима који су 

важили до ступања на снагу овог закона 
најкасније до краја школске 2015/2016. 
године.

Лица са звањем магистра наука која нису 
одбранили докторску дисертацију до 
краја школске 2015/2016. године, могу 
се уписати на трећу годину окторских 
академских студија у одговарајућој 
области.

Више информација о начину и условима 
конкурисања и студирања на Факултету 
техничких наука, можете пронаћи на 
Интернет презентацији Факултета www.
ftn.uns.ac.rs/akta/pravilnici

Правила о студирању на основним, 
специјалистичким и дипломским 
академским студијама Факултета 
техничких наука

Правилник о завршетку студија и стицању 
звања у складу са одредбама Закона о 
високом образовању

Правилник о раду библиотеке Факултета 
техничких наука

Правилник о упису на факултет

Правилник о уџбеницима и издавачкој 
делатности

Правилник о дисциплинској одговорности 
студената

Правилник о вредновању квалитета 
наставног процеса и рада Факултета

Правилник о извођењу наставе, 
методологији доделе ЕСПБ, основама 
вредновања преиспитних обавеза и 
начину провере знања студената

Правилник докторских студија 
Универзитета у Новом Саду
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ПРАВИЛНИК О ИЗВОЂЕЊУ НАСТАВЕ,

МЕТОДОЛОГИЈИ ДОДЕЛЕ ЕСПБ БОДОВА, 
ОСНОВАМА ВРЕДНОВАЊА

ПРЕДИСПИТНИХ ОБАВЕЗА И НАЧИНУ 
ПРОВЕРЕ ЗНАЊА СТУДЕНАТА

Члан 1. 

Овим правилима одређују се облици 
остваривања наставе и начини, облици и 
обим вредновања предиспитних обавеза 
студената кроз акумулацију поена током 
похађања наставе на студијама И , ИИ 
и ИИИ степена на Факултету техничких 
наука.

I   ОБЛИЦИ ОСТВАРИВАЊА НАСТАВЕ

Члан 2.

Облици остваривања наставе су: 
предавања, вежбе, консултације, стручна 
пракса, учешће студената у стручном и 
научном раду и сл.

Факултет је у обавези да најкасније 15 
(петнаест) дана пре почетка семестра 
утврди радни календар,  тачан распоред 
одржавања наставе који садржи податке 
о: нивоу и врсти студија, години студија, 
предметима, наставницима и сарадницима 
који изводе наставу, времену и месту 
одржавања наставе и друге податке о 
настави који су потребни да би студент 
могао уредно похађати наставу и 
извршавати своје обавезе предвиђене 
студијским програмом.

Распоред из става 2. овог члана се 
објављује на Интернет страници 
Факултета, огласним таблама Факултета и 
на вратима учионица.

Студент је дужан да се благовремено 
определи за праћење изборних предмета, 
студијских група у циљу припреме 
наставе и формирања распореда у року 
који одређује продекан за наставу.

Члан 3.

Студентска служба доставља руководиоцу 
департмана и студијског програма  
званичан број регистрованих студената на 
одговарајући студијски програм, студијску 
групу, односно изборни предмет након 
окончања уписа.

Потребан број студената за одржавање 
наставног процеса на неком студијском 
програму, студијској групи, односно 
изборном предмету дефинисан је Табелом 
1.

Веће студијског програма констатује 
испуњеност формалних услова 
дефинисаних Табелом 1, тј. констатује да 
ли је регистрован довољан број студената 
за одржавање наставног процеса.

Након констатације испуњености 
минималних услова, Веће студијског 
програма одлучује да ли ће се одвијати 
наставни процес на конкретном 
студијском програму, студијској групи или 
изборном предмету.
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Табела 1: Потребан број студената за 
одржавање наставног процеса

* бројеви у загради односе се на мастер академске 
студије

** минималан број студената важи за студијске 
програме за које је расписан конкурс до 60 
студената.

*** За Л (Лабораторијске), Р (Рачунарске) и Остале 
облике вежби (Графичке, Рачунске, Аудиторне и 
Демонстрационе), минималан број студената у групи 
за вежбе зависи од карактера вежби и расположивог 

простора.

Члан 4.

Предавања су део наставе на Факултету 
на којима наставник усмено излаже 
садржај одређене теме на начин и у обиму 
утврђеним студијским програмом.

На предавањима може да учествује и 
друго лице по позиву носиоца предмета 
односно по посебном писменом 
одобрењу руководиоца студијског 
програма и продекана за наставу.

Година
студија

Студијски 
програм

Студијска група
(студијски 
програм**)

Изборни
предмети Вежбе***

Мин. Макс. Мин. Макс. Мин. Л и Р Остали 
облици

I 42 180 21 180 21 12-20 24-60

II 32 180 16 180 16 12-20 24-60

III 22 180 11 180 11 12-20 24-60

IV 16 
(16)*

180 
(35)* 8 (8)* 180 

(35)* 8 (8)* 12-20 
(8)* 24-60 (16)*

V 12 
(12)*

180 
(35)* 6 (6)* 180 

(35)* 6 (6)* 12-20 
(8)* 24-60 (16)*

Предавања су јавна. Предавањима, 
по правилу, присуствује предметни 
наставник и студенти који су дужни да, 
према студијском програму и распореду, 
тај предмет прате.

На почетку школске године наставник 
у сажетом облику износи студентима: 
садржај и динамику извођења наставе, 
методе рада, начин акумулирања 
поена испуњавањем предиспитних 
обавеза, начин одржавања испита, 
начин оцењивања, основну и допунску 
литературу и друге неопходне 
информације.

Члан 5.

Вежбе су део наставе на којима се у 
зависности од предмета: увежбавају и 
примењују основна знања, разрађују 
примери из градива изложеног на 
предавањима, решавају практични или 
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теоријски проблеми, задаци и случајеви 
из праксе, израђују програми из 
предметног градива и сл.

За садржај вежби је одговоран наставник 
- носилац предмета и сарадник, уколико 
спроводи вежбе.

На вежбама може да учествује и друго 
лице по позиву носиоца предмета 
односно по посебном писменом 
одобрењу руководиоца студијског 
програма и продекана за наставу.

Члан 6.

Консултације су облик наставног рада које 
се по правилу одвијају у индивидуапном 
контакту наставника и студента.

Сврха консултација је да се студентима 
омогући објашњење појединих, посебно 
сложених делова обухваћених програмом 
предмета, пружи помоћ при изради 
семинарских или других радова и шире 
информише студенте о темама из области 
која је обухваћена програмом предмета.

Члан 7.

Стручна пракса је део наставног процеса 
током кога студенти стичу практична 
знања из области која је обухваћена 
студијским програмом кроз директни 
контакт и учешће у радном процесу.

Стручне екскурзије су дефинисане 
студијским програмом. Организује 
их предметни наставник а одобрава 
руководилац студијског програма. План 
стручне екскурзије обавезно садржи: 
списак студената, начин организовања, 
начин обезбеђења и заштите и начин 
финансирања.

Ијаде су научна и спортска такмичења 
студената одређене наставне области. 
Ијаде одобрава декан на предлог 
руководиоца департмана. За такмичења 
у знању организују се припреме. 
План ијада обавезно садржи: списак 
наставних предмета из којих ће се 
студенти такмичити, списак екипа 
које ће се такмичити односно списак 
студената, списак такмичара у спорту, 
начин организације, термине у којима 
ће студенти евентуално одсуствовати из 
процеса наставе и начин финансирања.

По правилу, термини одржавања Ијада 
се планирају у терминима изван термина 
наставе.

Декан може донети одлуку о награђивању 
најуспешнијих студената на –Ијадама.

II   ЈЕДИНСТВЕНА МЕТОДОЛОГИЈА 
ДОДЕЛЕ ЕСПБ ПРЕДМЕТИМА

Члан 8.

Сваком предмету се одређује број ЕСПБ 
бодова (у даљем тексту: ЕСПБ) тако да 
је укупно оптерећење студента током 
године студија максимално 1800 сати рада 
односно 60 ЕСПБ.

Један ЕСПБ вреди 30 сати укупног рада 
студента на свим активностима везаним 
за савладавање градива укључујући и све 
облике провере знања

Један ЕСПБ еквивалентан је једном ЕЦТС 
кредитном боду у европском систему 
преносивих бодова.

У зависности од оптерећења студента на 
предмету (активна настава, семинарски, 
графички и остали радови, консултације, 
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време за спремање и полагање испита) 
јединствено се додељује одговарајући 
број ЕСПБ.

Број ЕСПБ  за сваки предмет датог 
студијског програма одређује се на 
састанку Комисије за квалитет студијског 
програма, док се коначно усаглашавање 
и усвајање броја бодова врши на седници 
Већа студијског програма.

Број ЕСПБ  се обавезно исказује у свим 
релевантним документима везаним за 
наставни процес на факултету.

III   ОБЛИЦИ ПРЕДИСПИТНИХ ОБАВЕЗА И 
ПРОВЕРА ЗНАЊА

Члан 9.

Предиспитне обавезе чине део 
процеса савладавања знања из области 
дефинисаних програмом наставног 
предмета.

Предиспитне обавезе су: редовно 
похађање часова предавања, вежби и 
сложених облика вежби, активно учешће 
у свим облицима наставе, семинарски рад, 
графички рад, презентација, предметни 
задатак, предметни пројекат, тестови, 
домаћи задаци. Наведене активности 
морају представљати целину у оквиру 
одвијања наставног процеса и њихов 
карактер мора бити такав да се не могу 
поновити до првог испитног рока.

Члан 10.

Збир поена стечених предиспитним 
обавезама и полагањем испита је 100 
поена.

У циљу хармонизације дефинисања и 
примене поједине предиспитне обавезе 
ће бити детаљније дефинисане.

Предиспитне обавезе из става 1. овог 
члана вреднују се са 30, 50 или 70 поена.

Студент испуњава предиспитне обавезе 
у току семестра у коме је уписао тај 
наставни предмет.

Редослед испуњавања предиспитних 
обавеза утврђене су програмом предмета.

Члан 11.

Акумулација поена током семестра се 
дефинише:

уколико је програмом предмета 
предвиђено вредновање предиспитних 
обавеза са 70 поена није могуће 
предвидети колоквијуме.

уколико је програмом предмета 
предвиђено вредновање предиспитних 
обавеза са 50 поена, могуће је поред 
предиспитних обавеза предвидети један 
колоквијум.

уколико је програмом предмета 
предвиђено вредновање предиспитних 
обавеза са 30 поена, могуће је поред 
предиспитних обавеза предвидети :

а. Два коловијума

б. Један колоквијум

в. Нема колоквијума

Минимални услови за излазак на 
испит који студент мора да оствари 
испуњавањем предиспитних обавеза 
је 30 - 55% испуњености предиспитних 
обавеза, што је утврђено програмом 
наставног предмета.

Студент који не акумулира минималан 
број поена поново похађа исти (уколико 
је наставни предмет обавезан), односно 
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исти или други наставни предмет (уколико 
је наставни предмет изборни) наредне 
школске године.

Члан 12.

Редовно похађање часова предавања и 
вежби и активно учешће у свим облицима 
наставе вреднује се са 0-5 поена за сваки 
од два облика предиспитних обавеза и 
прати на начин који одређује предметни 
наставник.

Члан 13.

Семинарски рад је облик предиспитних 
обавеза и представља самосталан рад 
студента на тему из области наставног 
предмета, ради обраде одабраних делова 
наставног предмета. Сврха семинарског 
рада је развој креативности студента 
и остваривање стручних или научних 
активности.

Програмом наставног предмета могу бити 
предвиђена највише два семинарска рада.

Израда и одбрана семинарског рада 
вреднује се са 20 поена.

Члан 14.

Графички рад је облик предиспитних 
обавеза и представља самосталан рад 
студента којим студент допуњује и 
проширује своје знање стечено кроз 
друге облике наставе.

Програмом наставног предмета могу бити 
предвиђена  највише два графичка рада у 
току једног семестра.

Израда и одбрана графичког рада 
вреднује се са 20 поена.

Члан 15.

Презентација је облик предиспитних 
обавеза и представља усмено излагање 
припремљено на задату тему.

Програмом и наставног предмета 
може бити предвиђена највише једна 
презентација у току једног семестра.

Презентација се вреднује се са 10 поена.

Члан 16.

Предметни задатак је облик предиспитних 
обавеза и представља посебан рад 
студента  припремљен и одбрањен 
ускладу са специфичним захтевима 
наставног предмета.

Програмом наставног предмета могу 
бити предвиђена највише два предметна 
задатка у току једног семестра.

Израђен и одбрањен предметни задатак 
вреднује се са 15 поена.

Члан 17.

Предметни пројекат је облик 
предиспитних обавеза у оквиру кога 
студент самостално ради задатак из 
области наставног предмета.

Програмом наставног предмета могу 
бити предвиђена највише два предметна 
пројекта.

Израђени и одбрањени предметни 
пројекти се вреднују са 30 поена.

Уколико је обим и сложеност предметног 
пројекта обухвата ширу, недељиву целину 
могуће је предвидети да се тај предметни 
пројекат вреднује до 50 поена.
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Члан 18.

Тестови представљају облик 
предиспитних обавеза у оквиру којих се 
током трајања активне наставе проверава 
знање студената.

Током семестра је могуће организовати 
највише 4 теста, а сваки тест се вреднује 
са 10 поена.

Члан 19.

Домаћи задаци представљају облик 
предиспитних обавеза у оквиру којих 
студент самостално, ван трајања активне 
наставе, решава проблеме и задатке.

Могуће је предвидети највише 4 домаћа 
задатка, а сваки домаћи задатак се 
вреднује са 5 поена.

Члан 20.

Сложени облици вежби су програмом 
предмета предвиђени облици 
лабораторијских, рачунарских, графичких 
или медијских вежби које се у случају да 
их студент успешно испуни вреднују се са:

а. појединачне вежбе са најмање 5 поена

б. међусобно повезане вежбе које заједно 
чине целину вреднују се са највише 70 
поена

Члан 21.

Поени акумулирани испуњавањем 
предиспитних обавеза се рачунају 
при полагању испита и то најдуже до 
завршетка наредне школске године 
(односно три семестра у случају да је 
предмет похађан у зимском семестру 

и два семестра у случају да је предмет 
слушан у летњем семестру) закључно са 
октобарским испитним роком.

Члан 22.

Студент има право да поново у наредној 
школској години започне испуњавање 
предиспитних обавеза уколико је 
незадовољан првобитно акумулираним 
бројем поена уз нанокнаду за поновно 
похађање.

Члан 23.

Колоквијум је облик провере стечених 
знања и вештина у току наставе из 
заокруженог дела наставног предмета.

Градиво које се испитује на колоквијумима 
одговара до тада пређеном делу градива, 
која представља логичку целину у оквиру 
наставног предмета.

За сваки наставни предмет могуће је 
предвидети највише два колоквијума.

Распоред полагања колоквијума се 
дефинише на основу смерница усвојених 
на Наставно- научном већу Факултета.

Полагање колоквијума се одвија 
према званичном распореду у оквиру 
колоквијумских недеља, уколико су 
превиђене радним календаром. Ако не 
онда руководилац студијског програма 
уз сагласност професора  даје распоред 
колоквијума током семестра.

Право полагања колоквијума имају 
студенти у току семестра у коме студенти 
први пут прате наставу из тог наставног 
предмета и студенти, који се приликом 
уписа уз надокнаду пријаве за полагање 
колоквијума.
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Наставници су дужни да на почетку 
семестра доставе продекану за наставу 
број колоквијума који студенти полажу у 
оквиру наставног предмета и евентуално 
термине.

Полагање колоквијума се вреднује са 20 
поена.

Максималан број поена који је могуће 
акумулирати полагањем тестова и 
колоквијума је 60 поена.

Члан 24.

Предметни наставник је дужан да 
обезбеди вођење евиденције о 
испуњености предиспитних обавеза за 
сваког студента који похађа тај наставни 
предмет.

Предметни наставник је дужан да на 
крају семестра у коме се дати предмет 
изводи достави надлежном референту 
Студентске службе списак студената 
који нису акумулирали минимални број 
поена из предиспитних обавеза, односно 
нису стекли услов за излазак на испит. 
Ти студенти немају могућност добијања 
потписа.

IV   ПОСТУПАК ПОЛАГАЊА ИСПИТА

Члан 25.

Испит је  завршни, обавезни вид провере 
знања из области обухваћене програмом 
наставног предмета.

Испит може бити: усмени, писмени или 
писмени и усмени. Током испита може се 
проверавати и практично знање студента.

Испит се организује непосредно по 
окончању наставе из предмета студијског 

програма , а најкасније до почетка наставе 
из тог предмета у наредној школској 
години, на једном од језика на којима се 
настава изводила.

Испит се вреднује са најмање 30 поена.

Провера знања може се вршити:

а. у целини – у оквиру испитног рока

б. по деловима наставних садржаја у 
оквиру предмета  који представљају 
заокружене целине предмета – у оквиру 
колоквијумских недеља у току семестра у 
коме студенти први пут прате наставу из 
тог наставног предмета.

Облик провере знања под Б. се омогућава 
само за студенте који похађају наставу.

Приступање студента оваквом начину 
полагања испита није обавезно и не 
рачуна се као излазак на испит при 
наплати трошкова испита.

Полагање испита не може се условљавати 
претходним изласком на колоквијум или 
одређеним успехом приликом полагања 
колоквијума.

Члан 26.

Испит је јединствен и полаже се усмено, 
писмено, односно практично.

Испит се полаже у седишту Факултета, 
односно у објектима наведеним у дозволи 
за рад.

Одредба става 2. овог члана односи се 
и на извођење студијског програма на 
даљину.

Факултет може организовати полагање 
испита ван седишта, ако се ради о испиту 
из предмета чији карактер то захтева.
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Студент полаже испит у складу са Законом 
о високом образовању.

Последњи испитни рок за школску годину 
завршава се најкасније до 10. октобра.

После три неуспела полагања истог 
испита студент може тражити да полаже 
испит пред комисијом.

Изузетно, за предмете у пољу уметности 
може да се утврди један испитни рок у 
складу са општим актом Факултета.

Студент са инвалидитетом има право 
да полаже испит на начин прилагођен 
његовим могућностима, у складу са 
општим актом Факултета.

Осим у законом предвиђеним испитним 
роковима испити се могу, из оправданих 
разлога, организовати и у другим 
испитним роковима према одлуци 
Наставно – научног већа Факултета. 

Ако студент не положи испит током 
школске године, има право да га полаже 
још једну школску годину без обавезног 
слушања наставе. Ако не положи испит 
ни наредне школске године, студент је 
обавезан да понови наставни предмет и 
испуњавање предиспитних обавеза.

Члан 27.

Полагање испита се организује у току 
школске године у испитним роковима 
који су предвиђени Статутом Факултета 
у дане одређене за одржавање испита у 
одређеном испитном року.

Испитно градиво мора бити у складу са 
наставним програмом предмета из кога се 
испит полаже.

Студент који је похађао предавања и 
вежбе по неком од претходних наставних 
програма има право да испит полаже у 

складу са наставним планом и програмом 
који је похађао ако у међуврмену није 
прешао на други студијски програм или 
други наставни програм.

Начин полагања сваког испита одређен 
програмом датог предмета.

Испитне пријаве се уносе посредством 
студентског wеб сервиса у складу са 
правилима која регулишу термин до кога 
је могуће пријавити/одјавити испит.

Изузетно, у случају одсуства 
функционалности студентског wеб 
сервиса, пријаве могу бити предате 
у писменој форми на прописаном 
обрасцу у време рада са странкама на 
шалтеру Студентске службе, под истим 
условима који важе за електронски начин 
пријављивања.

Податке о студентима који су пријавили 
испит, као и резултате испита односно 
записнике о полагању испита, наставници 
преузимају и ажурирају у складу са 
технологијом наставничких wеб сервиса.

Наставник или сарадник не може од 
студента примити испитну пријаву.

Наставник или сарадник не може 
допуњавати списак кандидата за полагање 
испита.

Члан 28.

Распоред полагања испита је доступан 
наставницима и студентима посредством 
wеб сервиса и огласне табле факултета, 
најкасније до 15. новембра текуће године 
за целу школску годину.

Након објављивања распореда полагања 
испита термини се не могу мењати осим у 
случају ванредних околности.

Tijana
Sticky Note
после прве реченице додати и:...о високом образовању и статутом Факултета.
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Студент пријављује полагање испита 
према радном календару који доноси 
Наставно-научно веће факултета.

Студент може да одјави испит најкасније 
48 сати пре дана одређеног за полагање 
испита и у том случају ће се сматрати да 
испит није пријавио, (рачунају се само 
радни дани).

Уколико студент није на време одјавио 
испит, наставник уписује у испитну 
пријаву и испитни списак да је студент 
приступио полагању испита.

Члан 29.

Полагање испита се организује по 
завршетку наставе из наставног предмета 
у оквиру првог испитног рока.

Укупна оцена формира се акумулирањем 
поена остварених полагањем испита 
и колоквијума са поенима стеченим 
испуњавањем предиспитних обавеза.

Студент који не оствари потребан број 
поена за добијање позитивне оцене или 
није задовољан оценом оствареном 
акумулацијом поена, полаже испит у 
неком од наредним испитних рокова.

Члан 30.

Писмени део испита може да траје 
најдуже 240 минута.

Усмени део испита, укључујући и све 
облике усмених презентација, полаже се 
најдуже 30 минута.

Усмени деи испита  не може се одржати 
истога дана када је објављен резултат 
писменог дела испита.

Истог дана студент не може да полаже 
испит из више од једног наставног 
предмета  са исте студијске године 
студија. Осим ако му то није одобрено на 
његов лични захтев.

Члан 31.

Приговор

Студент има право да путем студентске 
службе продекану занаставу поднесе 
приговор у писаној форми са 
образложењем  на добијену оцену,ако 
сматра да испит није обављен у складу са 
законом и општим актом Факултета, у року 
од 36 часова од добијања оцене. 

Продекан за наставу у року од 24 часа од 
добијања приговора, разматра приговор и 
доноси одлуку по приговору. 

Уколико се усвоји приговор студента, 
студент поново полаже испит у року од 
три дана од дана пријема одлуке из става 
2. овог члана. 

Студент који је незадовољан позитивном 
оценом утврђеном на испиту, може да 
поднесе захтев за поништавање у писаној 
форми продекану за наставу путем 
Студентске службе у року од 72 сата од 
полагања испита. Продекан за наставу 
у року од 24 сата разматра приговор 
и доноси одлуку. Одлуку доставља 
студентској служби која обавештава  
предметног наставника о Одлуци. 

Студент је обавезан да испит из предмета 
из кога му је поништена оцена поново 
полаже у наредном испитном року. 

Студент који је поништио испит 
задржава поене стечене вредновањем 
предиспитних обавеза. Оцена добијена 
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поновљеним полагањем испита је 
коначна.

Члан 32.

Успех студента на испиту изражава се 
оценама од 5 до 10, при чему је 10 највиша 
оцена, док 5 означава да студент није 
положио испит.

У индекс студента уписују се само 
прелазне оцене односно оцене од 6 до 10 
и остварени број поена.

У евиденцију се уписују све оцене од 5 до 
10 и остварени број поена.

Ток докумената и поступак евидентирања 
података о пријави, изласку на испит и 
оценама, у складу са законом обавља се уз 
подршку и по технологији наставничких и 
студентских wеб сервиса.

Члан 33.

Распоред дежурстава на испиту сачињава 
шеф катедре на којој се наставни предмет 
налази.

Приликом састављања распореда 
мора се водити рачуна о равномерном 
ангажовању свих сарадника.

Уколико је наставник односно сарадник 
распоредом дежурстава предвиђен 
као дежурни, спречен да присуствује 
полагању испита дужан је предложити 
адекватну замену и обавестити 
предметног наставника како би се 
омогућило несметано одржавање испита.

Предметни наставник или сарадник 
одговоран је за организацију испита и 
одржавање реда на испигу.

Изузетно, предметни наставник може 
променити термин одржавања испита 

уз претходну сагласност продекана за 
наставу. Термин се може померити  само 
за касније.

Члан 34.

Дежурство на испиту је радна обавеза 
сваког наставника односно сарадника.

Дежурни наставник или сарадник прозива 
студенте, евидентира студенте који су 
приступили полагању испита, проверава 
идентитет студената, оверава испитне 
свеске и прави распоред седења у сали у 
којој се испит одржава.

Идентитет студента дежурни наставник 
или сарадник утврђује :
• увидом у индекс или личну карту 

студента и
• сравњивањем списка са насловном 

страном задатка уз проверу групе 
питања и редног броја списка.

Студент који дође на полагање испита без 
исправа потребних за идентификацију не 
може приступити полагању испита.

Студент је дужан да на корицама испитне 
свеске читко испише тражене податке.

Члан 35.

Пре почетка испита дежурни наставник 
или сарадник је дужан да саопшти који 
помоћни прибор студент током испита 
може користити.

Коришћење другог прибора од стране 
студента сматра се тежом повредом 
обавеза студента у смислу Правилника о 
одговорности студента.
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Члан 36.

Предметни наставник дужан је да унапред 
припреми, одштампа и умножи испитна 
питања у броју примерака који одговара 
броју студената који су испит пријавили.

Предметни наставник или сарадник дужан 
је да у току полагања испита континуално 
обилази салу у којој се испит полаже  и да 
одговори на питања у вези са нејасноћама 
у тексту испитних питања.

Пружање било каквих информација у 
току одржавања испита осим оних које 
се односе на нејасноће у тексту задатака 
сматра се тежом повредом радне обавезе.

Члан 37.

За време трајања испита студент не може 
напуштати салу у којој се испит полаже 
пре него што преда испитну свеску и 
испитни задатак.

Приликом напуштања просторије студент 
мора предати испитну свеску.

Приликом предаје испитне свеске 
дежурни наставник или сарадник је дужан 
да упореди податке у испитној свесци са 
подацима унетим у списак (име, презиме, 
број индекса, редни број списка и група 
питања).

Члан 38.

Студент који у току испита напусти салу у 
којој се испит полаже а задатак не преда 
сматра се да испит није положио.

Члан 39.

Уколико дежурни сарадник утврди да је 
током полагања испита учињена лакша 

или тежа повреда обавеза студената 
у смислу Правилника о одговорности 
студената евидентираће у записник 
о полагању испита и доставиги га 
предметном наставнику најкасније 
следећег радног дана од дана полагања 
испита.

Предметни наставникје дужан сачинити 
пријаву повреде обавеза коју је извршио 
студент.

Члан 40.

Резултати полагања дела испита 
(писменог или усменог) објављују се на 
огласној табли Факултета најкасније у року 
од пет дана од дана полагања испита.

Обавештење о дану, часу и месту 
стављања задатака на увид студентима 
и времену предаје и подизања индекса 
за упис оцена врши се путем огласне 
табле Факултета заједно са објављивањем 
резултата полагања испита или усмено на 
самом испиту.

За испуњење обавеза из става 1. и 2. овог 
члана одговоран је предметни наставник.

Не извршене или неблаговремено 
извршене обавезе из става 1. и 2. овог 
члана сматрају се тежом повредом радне 
обавезе.

Члан 41.

Полагање другог дела испита (усмено или 
писмено) заказује се најраније за наредни 
радни  дан од дана објављивања резултата 
полагања првог дела испита на огласној 
табли Факултета,  а најкасније у року од 2 
(два) дана
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Члан 42.

Уколико студент има примедбе на начин и 
организацију полагања испита или сматра 
да је на било који начин повређено 
неко његово право или да је наставник 
или сарадник током полагања испита 
извршио лакшу или тежу повреду радне 
обавезе може поднети писмену пријаву о 
повреди обавезе предметном наставнику, 
шефу катедре, руководиоцу департмана 
или декану Факултета путем Студентске 
службе најкасније три дана од дана 
полагања испита.

Члан 43.

Успех студената на испиту процењује се 
према критеријумима утврђеним Статутом 
факултета.

Наставник је обавезан да Записник о 
полагању испита достави Студентској 
служби у року од 7 (седам) дана од дана 
завршетка испитног рока.

Члан 44.

Наставник је дужан да студента оцени 
оценом 5 ( није положио) ( 0-54 поена) 
када студент:

покаже недовољно знање за прелазну 
оцену,

напусти просторију у којој се одржава 
писмени део испита односно одустане од 
већ започетог писменог/усменог испита,

након писменог дела испита не приступи 
усменом (код испита који се полаже 
писмено и усмено),

због недоличног понашања, сметања 
другим студентима или због коришћења 

недопуштених средстава на испиту буде 
удаљен са испита.

Оцена одређује ниво знања који је 
студент стекао:

Оцена 10 - усвајење, репродукција и 
креативна примена целог градива (95-100 
поена)

Оцена 9 - усвајење, репродукција и 
примена целог градива (85-94 поена)

Оцена 8 - овладавање целог градива и 
примена дела градива (75-84 поена)

Оцена 7 - овладавање целог градива (65-
74 поена)

Оцена 6 –овладавање дела градива (55-64 
поена)

Члан 45.

Наставник је дужан да саопшти студенту 
резултат усменог испита одмах по 
одржаном испиту, а резултат писменог 
дела испита најкасније у року од 5 (пет) 
радних дана од дана одржавања испита 
истицањем резултата на службеним 
интернет страницама, огласној табли или 
на други одговарајући начин.

В   ОДРЖАВАЊЕ РЕДА ТОКОМ 
ИЗВОЂЕЊА НАСТАВЕ

Члан 46.

Уколико лице које присуствује настави 
својим понашањем омета наставу на било 
који начин, предметни наставник је дужан 
да му изрекне опомену те, уколико исти 
настави да ремети ред, лице удаљи са 
предавања у пратњи портир Факултета 
или надлежних органа реда.
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Члан 47.

Правила ступају на снагу 15 дана од дана 
доношења.

Даном ступања на снагу овог Правилника 
престају да важе Правилник о извођењу 
наставе, методологији доделе ЕСПБ 
бодова, основама вредновања 
предиспитних обавеза и провере знања 
студената и Правилник о полагању испита 
усвојених дана 01. 10. 2008. године.

ОДЛУКАО НАЧИНУ И УСЛОВИМА 
СТИЦАЊА ЗВАЊА ИНЖЕЊЕРА СА 

ОСВОЈЕНИХ 180 ЕСПБ

Члан 1.

Овом Одлуком се прописују ближи 
услови за стицање и издавање диплома 
инжењера првог степена академских 
студија, односно Бацхелор одговарајуће 
области на Факултету техничких наука.

Члан 2.

Право из члана 1. ове Одлуке може да 
оствари студент који је:

Завршио основне академске студије у 
обиму од најмање 180 ЕСПБ односно у

трајању од три године на уписаним 
основним академским студијама који 
вреде 180 ЕСПБ

Уписан на основним академским 
студијама који вреде 240 ЕСПБ и:

Положио предмете из групе обавезних и 
изборних предмета из наставног плана 
и програма које је одредило Наставно 
научно веће департмана са минимумом од 
180 ЕСПБ;

Урадио и одбранио стручну праксу која 
износи 3 ЕСПБ;

Урадио и одбранио завршни рад који 
износи 15 ЕСПБ.

Уписан на студије по Закону о 
Универзитету и ранијим Законима и:

Положио предмете које му је Руководилац 
студијског програма одредио до 180 ЕСПБ;

Урадио и одбранио стручну праксу која 
износи 3 ЕСПБ;

Урадио и одбранио завршни рад који 
износи 15 ЕСПБ.

Члан 3.

Стицање права на звање и издавање 
дипломе инжењера које регулише овај 
Правилник остварује се на посебан захтев 
студента.

Назив које лице стиче је инжењер првог 
степена академских студија, односно 
Бацхелородговарајуће области.

Члан 4.

Одлука ступа на снагу даном доношења а 
примењиваће се у року од 8 (осам) дана 
од дана објављивања на огласној табли 
Факултета.
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