
Други уписни рок

МАСТЕР АКАДЕМСКЕ СТУДИЈЕ

КОНКУРС ЗА УПИС НА МАСТЕР АКАДЕМСКЕ СТУДИЈЕ

ШКОЛСКЕ 2020/2021. ГОДИНЕ

СТУДИЈСКИ ПРОГРАМИ: 

1.Мастер академске студије - Машинско инжењерство

2.Мастер академске студије - Индустрија 4.0 (студијски програм 
   Заједнички изводе Машински факултет и Математички факултет)

Мастер академске студије - Машинско инжењерство
Машински факултет Универзитета у Београду у школској 2020/2021. години уписује
студенте у прву годину мастер академских студија на студијски програм  Машинско
инжењерство, на следећа изборна подручја (модуле), до наведеног броја кандидата:

1. Бродоградња ( БРО ) 13 кандидата

2. Ваздухопловство ( ВАЗ )   3 кандидата

3. Дизајн у машинству ( ДУМ ) 11 кандидата

4. Инжењерство биотехничких система ( ИБС ) 11 кандидата

5. Машинство и информационе технологије ( МИТ ) 12 кандидата 

6. Механика ( МЕХ )   4 кандидата

7. Мотори СУС ( МОТ ) 15 кандидата 

8. Моторна возила ( МОВ )  8 кандидата

9. Прехрамбено машинство ( ПРМ ) 11 кандидата

10. Системи наоружања ( СИН )   9 кандидата

11. Термоенергетика ( ТЕН )   1  кандидат

12. Хидроенергетика ( ХЕН )   8  кандидата

13. Шинска возила ( ЖЕМ )   1 кандидат

У другом конкурсном року на студијски програм мастер академских студија Машинско
инжењерство уписаће се до 41 студент, од тога 18 студента на терет буџета Републике
Србије и 23 самофинансирајућа студента.

Мастер академске студије - Индустрија 4.0
(студијски програм заједнички изводе Машински факултет и Математички факултет)

Машински факултет  и  Математички  факултет  Универзитета  у  Београду  у  школској
2020/2021.  години  уписују  студенте  у  прву  годину  мастер  академских  студија  на
студијски програм Индустрија 4.0.



У  другом  конкурсном  року на   студијски  програм  мастер  академских  студија
Индустрија  4.0  уписаће  се  до  26  студената,  од  тога  6 студента  на  терет  буџета
Републике Србије и 20 самофинансирајућих студента.

Конкурсни рокови

22. октобар – 23. октобар 2020. године
12:30 – 14:30 Пријављивање кандидата.

23. октобар 2020. године
20:00 Објављивање  података  о  пријављеним

кандидатима и прелиминарна ранг листа. 

до 24. октобра 2020. године
до 14:00 Пријем  писмених  примедби  на  тачност

података  у  Служби  за  студентске  послове
Машинског факултета у Београду.

24. октобар 2020. године
до 16:00 Комисија доноси решења о приговорима.

26. октобар 2020. године
до 12:00 Пријем  писмених  приговора  Декану  на

решења Комисије.

26. октобар 2020. године
до 16:00 Декан доноси решења о приговорима.

26. октобар 2020. године
до 20:00 Објављивање коначне ранг листе.

27. октобар 2020. Године
у 9:00 часова              Упис кандидата

Све  неопходне  информације  везане  за  конкурисање  се  налазе  на  сајту  Факултета  у
домену УПИС.


