
ТРЕЋИ   КОНКУРСНИ   РОК   ЗА УПИС
НА МАСТЕР АКАДЕМСКЕ СТУДИЈЕ ШКОЛСКЕ 2017/18. ГОДИНЕ
Машински  факултет Универзитета у Београду у школској 2017/2018. години оглашава
трећи   уписни  рок    у прву годину мастер академских студија на студијски програм
Машинско инжењерство, на следећа изборна подручја (модуле):

1. Биомедицинско инжењерство ( БМИ ) ................  13 кандидата

2. Бродоградња ( БРО ) ................    7 кандидата

3. Ваздухопловство ( ВАЗ ) ................  10 кандидата

4. Дизајн у машинству ( ДУМ ) ................    8 кандидата

5. Заваривање  и заварене конструкције                               ................    7 кандидата

6. Инжењерство биотехничких система ( ИБС ) ................   10 кандидата

7. Индустријско инжењерство ( ИИЕ ) ................  20 кандидата

8. Механика ( МЕХ ) ................    8 кандидата

9. Машинство и информационе технологије ( МИТ ) ................    3 кандидата

10. Моторна возила ( МОВ ) ................  11 кандидата

11. Мотори СУС ( МОТ ) ................  14 кандидата

12. Прехрамбено машинство ( ПРМ ) ................    9 кандидата

13. Системи наоружања ( СИН ) .................   6 кандидата

14. Термоенергетика ( ТЕН ) .................   6 кандидата

15. Транспортно инжењерство, конструкције и логистика ( ТКЛ )......  11 кандидата

16. Хидроенергетика ( ХЕН ) .................. 11 кандидата

I Конкурсни рокови

Пријаве  на  конкурс  у  трћем конкурсном  року,  за  упис  студената  на  докторске
академске студије примају се 30. и 31. октобра и 1. новембра 2017. године од 12 и 30
до 14 и 30 часова у Служби за студентске послове. 

Прелиминарна ранг листа кандидата за упис биће објављена 2. новембра 2017.г.
до  10 часова. Коначна  ранг  листа  кандидата  за  упис  биће  објављена  2.  новембра
2017.г. до 12 часова. 

Упис кандидата ће се обавити  2.  и 3. новембра 2017.г. од 12 и 30 до 14 и 30
часова у Служби за студентске послове. 

У  трећем 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 самофинансирања.

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:  840-
1876666-10 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. 

II 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 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  ОРИГИНАЛНА
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.

http://www.etf.bg.ac.rs/etf_files/studiranje/master/Prijavni_list_za_upis_na_master_2015.doc

