ДРЖАВНИ УНИВЕРЗИТЕТ
У НОВОМ ПАЗАРУ

DRŽAVNI UNIVERZITET
U NOVOM PAZARU

Број: 3257/17
Датум: 17.10.2017. године

КОНКУРС
ЗА УПИС СТУДЕНАТА НА
МАСТЕР АКАДЕМСКЕ СТУДИЈЕ
У школској 2017/18. години на мастер студије у једногодишњем трајању (60 ECПБ) уписује се
укупно 145 студената по студијским програмима:

Студијски програм
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Буџет

Право
Економија
Српска књижевност и језик
Математика
Математика - Физика
Информатика - Математика
Грађевинарство
Рачунарска техника
Архитектура
Рехабилитација
Биологија
Спорт и физичко васпитање
Образовање професора стручних предмета
Свега
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5
5
5
5
5
5
5
5
5
5
5
5
60

Укупно

5
5
10
10
5
5
5
5
10
5
5
5
10
85

10
10
15
15
10
10
10
10
15
10
10
10
10
145

УСЛОВИ УПИСА
На мастер академске студијске програме ДУНП стичу право да се упишу кандидати који су:
1. Завршили основне академске студије у четворогодишњем трајању на акредитованој
високошколској установи, на одговарајућем студијском програму, упоредивим са
одговарајућим студијским програмима на ДУНП и са дозволом за рад од Министарства
просвете, науке и технолошког развоја у тренутку стицања дипломе;
2. Приступили полагању пријемног испита који се састоји од писменог дела (теста).
Pанг листа кандидата одређује се на основу успеха на основним академским студијама (највише 40
бодова) и оцена добијених на пријемном испиту (наjвише 60 бодова).
Учесник конкурса који сматра да редослед кандидата на ранг листи није утврђен на начин
предвиђен конкурсом, може поднети приговор ректору Универзитета у року од 48 сати од
објављивања ранг листе.
По приговору учесника ректор доноси решење у року од 24 сата од пријема приговора.
Након одлучивања по приспелим приговорима, односно жалбама, Универзитет утврђује и објављује
Коначну ранг листу свих кандидата са укупним бројем бодова стеченим по свим критеријумима
утврђеним овим конкурсом. Коначна ранг листа је основ за упис кандидата.
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Кандидат може бити уписан на терет буџета ако се на ранг листи налази до броја одобреног за упис
кандидата на терет буџета, који је одређен овим конкурсом, и има више од 50 бодова.
Кандидат може бити уписан као самофинансирајући студент уколико се на ранг листи налази до
утврђеног укупног броја студената и има најмање 30 бодова.

ОСТАЛИ ПОДАЦИ
Школарина за самофинасирајуће студенте: 90.000,00 динара, плаћа се у 2 рате приликом
уписа семестра;
Пријављивање кандидата: од дана објављивања Конкурса на огласној табли и веб–сајту
Универзитета до 23.10.2017. године;
Објављивање листе кандидата чија је документација у складу са условима конкурса
(на огласној табли и веб–сајту Универзитета): 24.10.2017. године;
Полагање пријемног испита (писмени део, односно тест) обавиће се 25.10.2017. године,
према објављеном распореду на огласној табли и веб–сајту Универзитета;
Објављивање прелиминарних резултата пријемног испита: 26.10.2017. године
(на огласној табли и веб–сајту Унивезитета);
Примедбе на објављене прелиминарне ранг листе могу се поднети до 30.10.2017. године;
Објављивање коначне ранг-листе: 31.10.2017. године;
Упис примљених кандидата: од 31.10.2017. године до 02.11.2017. године.

ДОКУМЕНТАЦИЈА ЗА КОНКУРИСАЊЕ
Пријава на конкурс;
Фотокопија докумената уз оригинал на увид:
-Диплома основних академских студија,
-Уверење о положеним испитима,
-Извод из матичне књиге рођених,
-Уверење о држављанству;
Потврда о уплати трошкова за полагање пријемних испита.

НАПОМЕНЕ
У случају да се за одређени студијски програм не јави довољан број кандидата, студијски
програм се неће реализовати.
Пријава са документацијом се доставља писарници ДУНП са назнаком „За мастер студије“.

НОВЧАНЕ НАКНАДЕ
Уплаћују се на текући рачун 840-2057666-16,
позив на број 25-80050-115.
Taкса за полагање пријемног испита: 4.000 динара
(Уплаћује се након објављивања листе кандидата , чија је документација у складу са
условима Конкурса);
Трошкови уписа за примљене кандидате: 4.000 динара.
Ректор
Проф. др Миладин Костић, ср
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