ИНФОРМАТОР
О УСЛОВИМА ПРИЈЕМА СТУДЕНАТА НА
МАСТЕР АКАДЕМСКЕ СТУДИЈЕ
КОНКУРС ЗА УПИС
НА МАСТЕР АКАДЕМСКЕ СТУДИЈЕ ШКОЛСКЕ 2017/18. ГОДИНЕ
Машински факултет Универзитета у Београду у школској 2017/2018. години уписује
студенте у прву годину мастер академских студија на студијски програм Машинско
инжењерство, на следећа изборна подручја (модуле):
1. Аутоматско управљање ( САУ )
2. Биомедецинско инжењерство ( БМИ )
3. Бродоградња ( БРО )
4. Ваздухопловство ( ВАЗ )
5. Дизајн у машинству ( ДУМ )
6. Заваривање и заварене конструкције ( ЗЗК )
7. Инжењерство биотехничких система ( ИБС )
8. Индустријско инжењерство ( ИИЕ )
9. Механика ( МЕХ )
10. Машинство и информационе технологије ( МИТ )
11. Моторна возила ( МОВ )
12. Мотори СУС ( МОТ )
13. Прехрамбено машинство ( ПРМ )
14. Производно машинство ( ПРО )
15. Процесна техника и заштита животне средине ( ПТХ )
16. Системи наоружања ( СИН )
17. Термоенергетика ( ТЕН )
18. Термотехника ( ТТА )
19. Транспортно инжењерство, конструкције и логистика ( ТКЛ )
20. Хидроенергетика ( ХЕН )
21. Шинска возила ( ЖЕМ )
На студијски програм мастер академских студија уписаће се до 416 студената, од чега је
384 буџетских и 32 самофинансирајућих.

I Општи услови конкурса
1. У прву годину мастер академских студија, које имају 120 ЕСПБ бодова, може се
уписати лице:
o

које је завршило одговарајуће основне академске студије на Машинском
или неком другом сродном факултету остваривши најмање 180 ЕСПБ
бодова.

o

стекло високо образовање на овом Факултету, по прописима који су
важили до дана ступања на снагу Закона о високом образовању, у трајању
од 8 семестара.

2. У првом конкурсном року могу да конкуришу само кандидати који нису, или
нису били, уписани на мастер академске студије на Машинском факултету у
Београду.
3. Правилником о настави на мастер академским студијама дефинисани су
студијски програми основних академских студија за наставак студија на
студијском програму мастер академских студија Машинско инжењерство:
- Право уписа у прву годину Мастер академских студија имају студенти са
завршеним основним академским студијама на неком од факултета групације
техничко-технолошких наука, Физичком факултету, као и студенти који су
завршили Природно-математички факултет (одсек/модул физика), са најмање
180 ЕСПБ бодова.
- Право уписа у прву годину Мастер академских студија студијског програма модул Механика имају и студенти са завршеним основним академским студијама
на Математичком факултету, као и студенти који су завршили Приридноматематички факултет (одсек/модул математика), са најмање 180 ЕСПБ бодова.
- Право уписа у прву годину Мастер академских студија студијских програма модули Системи наоружања и Моторна возила имају и студенти са завршеним
основним академским студијама на Војној академији (модул Војно машинско
инжењерство), са најмање 180 ЕСПБ бодова.
- Право уписа у прву годину Мастер академских студија студијског програма модул Системи наоружања имају и студенти са завршеним основним
академским студијама и на Криминалистичко-полицијској академији, са најмање
180 ЕСПБ бодова и уколико положе квалификациони испит из предмета Модула.
Кандидати из ових категорија рангирају се у категорији самофинансирајућих студената.
- Студенти који имају завршене Основне струковне студије немају право
директног уписа Мастер академских студија.
4. Мерило за утврђивање редоследа за упис кандидата на Мастер академске студије
Факултета је просечна оцена на Основним академским студијама, а у случају да
два кандидата имају исту просечну оцену предност ће имати кандидат који је у
краћем року завршио претходни ниво студија.
Кандидати се рангирају у оквиру сваког од изабраних модула студијског
програма за који су конкурисали.
5. У случају да, након рангирања студената са завршеним Машинским факултетом
у статусу буџетских студената, остане слободних (непопуњених) места,

студентима из тачке 3. се према ранг листи омогућава прелазак из статуса
самофинансирајућег у статус буџетског студента.
6. По завршетку мастер академских студија на Машинском факултету у Београду
стиче се академски назив мастер инжењер машинства.

II Студијски програм
1. У оквиру мастер академских студија полажу се предмети који носе укупно 94
ЕСПБ. Израда мастер рада носи додатних 26 бодова.
2. У оквиру сваког модула дата је листа предмета, од којих студент уписан на тај
модул бира седам.
3. Понуда изборних предмета по модулима се ажурира сваке школске године са
циљем да се прате кретања у струци. Факултет задржава право да на почетку
сваког семестра донесе одлуку за које модуле и предмете ће се организовати
настава, на основу интересовања кандидата и расположивих ресурса.
4. Административна процедура везана за пријављивање, израду и одбрану мастер
рада је дефинисан Правилником о настави на мастер академским студијама
студијама.
III Упис кандидата који су завршили претхоно образовање у иностранству
Држављани Републике Србије и страни држављани који су завршили претходно
образовање или део образовања у иностранству могу да се упишу на студијски програм
ако им се призна стечена страна школска односно високошколска исправа у складу са
Законом и посебним општим актом Универзитета.
Уколико поступак признавања није окончан, ови кандидати уз пријаву подносе потврду
о томе да је поступак у току. Процес признавања се ради на Универзитету у Београду.
IV Упис лица са инвалидитетом
Особе са инвалидитетом су у обавези да писмено образложе на који начин је потребно
прилагодити пријем докумената и похађање наставног процеса. Особе са
инвалидитетом, за додатне информације и консултације, могу се обратити
Универзитетском центру за студенте са хендикепом на телефон 011-3370-686 или
електронском поштом ucsh@rect.bg.ac.rs. Универзитетски центар за студенте са
хендикепом налази се у просторијама Универзитетске библиотеке „Светозар Марковић“
у улици Булевар краља Александра 71.
Лица са инвалидитетом, односно припадници ромске националне мањине, који су
применом Програма афирмативних мера уписли и завршили основне академске студије
у статусу студента чије се студије финансирају из буџета на мастер академске студије се
уписују применом Програма афирмативних мера, уколико се за такав програм изјасне, а
до 1% на буџетску квоту.

V Упис страних држављана
Страни држављанин може се уписати на студијски програм под истим условима као и
домаћи држављанин, осим што плаћа школарину.
Кандидат - страни држављанин, приликом пријављивања на конкурс, подноси решење о
признавању стране јавне исправе или потврду да је поступак започет.
Пре уписа кандидат страни држављанин је дужан да факултету/Универзитету поднесе
доказе:
- да је здравствено осигуран за школску годину коју уписује;
- да влада српским језиком или језиком на коме се студијски програм изводи.
VI Школарина
Висина школарине за самофинансирајуће студенте држављане Републике Србије
износи 66.000 динара.
Висина школарине за стране држављане износи 2.400 ЕУР-а.
Школарина се може платити у шест једнаких рата и то три у току јесењег и три у току
пролећног семестра.
VII Конкурсни рокови
Пријаве на конкурс у првом конкурсном року, за упис студената на мастер академске
студије примају се од 25. септембра до 05. октобра 2017. године од 12.30 до 14.30
часова у Служби за студентске послове.
Уколико на студијском програму буде слободних, непопуњених места, пријаве у другом
конкурсном року, примају се од 16. октобра до 18. октобра 2017. године.
У другом уписном року могу да конкуришу и кандидати који су били уписани на мастер
академске студије на Машинском факултету у Београду и они се уписују у статусу
самофинансирајућих.
За трошкове које Факултет има у вези са спровођењем конкурса, кандидати плаћају
накнаду у износу од 4.000 динара на жиро-рачун Машинског факултета број: 8401876666-10 са сврхом уплате Пријава за конкурс за упис на МАС и позивом на број
121.
Студенти у статусу усаглашавања и доношење решења о признавању испита плаћају
7.000 динара на жиро-рачун Машинског факултета број: 840-1876666-10 са сврхом
уплате усаглашавање наставних планова и позивом на број 106. За сваки неположен
испит студенти плаћају по 1.100 динара по ЕСПБ. На бодове за мастер рад студент има
попуст од 1/3 цене школарине, ако није пријавио тему. Ако је тема пријављена студент
има попуст од још 1/3 цене школарине.
VIII Пријава на конкурс
1. Приликом пријаве на конкурс кандидати који су завршили основне академске
студије на Машинском факултет у Београду треба да попуне пријавни лист
(преузети са сајта) који попуњен предају у Службу за студентске послове.

2. Уз попуњену пријаву кандидати који нису завршили основне студије на
Машинском
факултету у Београду подносе на увид ОРГИНАЛНА
ДОКУМЕНТА, а предају оверене фотокопије докумената, и то:
o

диплому
о
завршеним
основним
академским
студијама,
уверење о положеним испитима на основним академским студијама,

o

фотокопију личне карте и фотокопију извода из матичне књиге рођених.

IX Упис
Упис кандидата у првом конкурсном року вршиће се 09. и 10. октобра 2017.г., а ако буде
организован други конкурсни рок, упис по овом року завршиће се најкасније до
19.10.2017.г.
Кандидати који стекну право на упис подносе:
- оверене фотокопије докумената и оригинална документа на увид,
- извод из матичне књиге рођених,
- попуњен образац ШВ-20, (образац се попуњава електронски)
- индекс (уколико факултет не обезбеђује индексе),
- две фотографије формата 4,5х3,5 сm,
- доказ о уплати школарине за самофинансирајуће студенте,
- доказ о уплати накнаде за Центар за развој каријере,
- по потреби и друге доказе.
За кандидате који су претходни ниво студија завршили у иностранству, неопходно је
приликом уписа поднети и решење ректора о признавању стране јавне високошколске
исправе.
Кандидат који је стекао право уписа а не упише се у за то предвиђеном року, губи право
на упис и уместо њега ће се уписати следећи кандидат према утврђеном редоследу.

