СПЕЦИЈАЛИСТИЧКЕ СТРУКОВНЕ СТУДИЈЕ (ССС)
НА СТУДИЈСКОМ ПРОГРАМУ ИНЖЕЊЕРСКИ МЕНАЏМЕНТ
-Извод из конкурса(http://ftn.uns.ac.rs/490246686/konkurs )
На Факултет техничких наука у школској 2017/18. години, на једногодишње специјалистичке
струковне студије, на студијски програм Инжењерски менаџмент, може се уписати 64
самофинансирајућа студената а на двогодишње мастер струковне студије 32 кандидата.
Студијски
програм и
трајање
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(двогодишње)











Односи са јавношћу
Контролинг
Интерна ревизија
Електронско пословање
Инвестициони менаџмент
Осигурање и ризик
Јавне набавке
Менаџмент у здравству
Управљање пројектима

- МБА студије које се изводе у сарадњи са
UBI (United Business Institutes)
из Брисела

-МБА студије које изводи самостално
ФТН

55

26

УСЛОВИ УПИСА
Приликом конкурисања студенти се опредељују за изборне модуле (смерове) и предмете.
За упис на специјалистичке струковне студије могу конкурисати лица са завршеним средњим
образовањем у четворогодишњем трајању и који имају завршене студије одговарајућег студијског
програма из исте или сродне образовно-научне области, минимум трогодишње високо
образовање са најмање 180 ЕСПБ. Сви кандидати који желе да конкуришу за упис на
специјалистичке струковне студије се пријављују на конкурс.
Уписни рок
3.1. Пријављивање кандидата
Пријаву на конкурс за упис на специјалистичке струковне студије Факултета техничких наука могу
поднети:
1. Студенти ФТН-а који су завршили одговарајући студијски програм основних студија,
(студијски програм се не вреднује).
2. Студенти ФТН-а који су завршили неодговарајући студијски програм основних студија,
(студијски програм се вреднује).
3. Студенти који су завршили основнe студијe ван ФТН-а (студијски програм се вреднује).
3.2. Поступак вредновања студијског програма основних студија
- Кандидати из тачке 3. подносе захтев за вредновање претходно завршених основних
студија, заједно са одговарајућим планом и програмом студија.
- Кандидати из тачке 2. подносе само захтев.

3.3. Уписни рок:
 Пријављивање свих кандидата од 16 .11 до 17.11.2017. год. од 09 до 14 сати.
 Резултати вредновања, 20.11.2017. год. до 14:00 сати
 Eвенталне примедбе на резултате вредновања, 21.11.2017. год. до 14:00 сати
 Прелиминарна ранг листа 21.11.2017. год. до 20:00 сати
 Eвенталне примедбе на прелиминарну ранг листу, 22.11.2017. год. до 14:00 сати
 Коначна ранг листа 22.11.2017. год. до 20 сата
 Упис примљених кандидата 23. 11. и 24.11.2017. године од 09-13 сати.
Трошкови:
Трошкови уписа
Школарина за једногодишње спец
Пријава и одбрана специјалистичког рада
Школарина за МБА студије( двогодишње):
- у сарадњи са UBI
- ФТН самостално

6.900 дин
125.000 дин
75.000 дин
6.200 €
400.000 дин

Школарина се може уплатити у целости приликом уписа, или у више рата (4 једнаке рате,
прва при упису а остале до 15.06.2018).
Потребна документа
Документа за пријављивање на конкурс:
 Пријавни лист (добија се на Факултету)
 Оверена копија дипломе о завршеном факултету (или оригинал уверење о завршеним
студијама)
 Уверење о положеним испитима (oригинал)
 Лична карта (која се подноси на увид) и копија личне карте
 Наставни план и програм (оверен) основних студија
Документа за упис:
 Комплет за упис (добија се на Факулету на дан уписа уз приказ уплатнице о трошковима
уписа; садржи фасциклу за упис и индекс)
 Две фотографијe формата 4,5 х 3,5 cm
 Доказ о уплати трошкова самофинансирања (оригинал уплатница).
 Доказ о уплати трошкова уписа (оригинал уплатница) у износу од 6.900 динара.
Ово је само извод из званичног Конкурса Факултета техничких студија за специјалистичке
струковне студије који можете видети на адреси: http://ftn.uns.ac.rs/490246686/konkurs

