УНИВЕРЗИТЕТ У НОВОМ САДУ
ТЕХНОЛОШКИ ФАКУЛТЕТ НОВИ САД
21000 Нови Сад, Булевар Цара Лазара 1
Телефон: 021/485-36-00
Факс: 021/450-413
Студентска служба, телефони: 021/485-36-12, 485-36-11
Жиро-рачун: 840-1647666-56
Е-mail: studentskasluzba@tf.uns.ac.rs, markettf@uns.ac.rs, deantf@uns.ac.rs
Интернет адреса: www.tf.uns.ac.rs
МАСТЕР АКАДЕМСКЕ СТУДИЈЕ
1. Број слободних места за упис студената у другом конкурсном року:
На прву годину мастер академских студија у школској 2018/2019. години
на Факултет се може уписати укупно 83 студента, и то:
- 56 студената чије се образовање финансира из буџета и
- 27 самофинансирајућих студената.
На поједине студијске програме може се уписати следећи број студената:
Студијски програм

Буџет

Самофинансирање

Укупно

Школарина за Школарина
држављане
за странце
Србије (дин.)
(евра)

Прехрамбено инжењерство
-Инжењерство угљенохидратне хране
9
2
11
90.000,00
4.000,00
-Teхнологије конзервисане хране
8
2
10
90.000,00
4.000,00
-Контрола квалитета
2
1
3
90.000,00
4.000,00
Укупно студијски програм:
19
5
24
Биотехнологија
- Прехрамбена биотехнологија
11
2
13
90.000,00
4.000,00
- Биохемијско инжењерство
13
2
15
90.000,00
4.000,00
Укупно студијски програм:
24
4
28
90.000,00
4.000,00
Фармацеутско инжењерство
2
2
4
Хемијско инжењерство
-Хемијско-процесно инжењерство
3
0
3
90.000,00
4.000,00
-Нафтно-петрохемијско инжењерство
0
1
1
90.000,00
4.000,00
-Еко-енергетско инжењерство
1
1
2
90.000,00
4.000,00
Укупно студијски програм:
4
2
6
90.000,00
4.000,00
Инжењерство материјала
5
1
6
Управљање материјалним и
90.000,00
4.000,00
2
13
15
енергетским токовима
УКУПНО:
56
27
83
* Лица са инвалидитетом, односно припадници ромске националности, која су применом
афирмативних мера уписала и завршила основне студије у статусу студента чије су студије
финансиране из буџета Аутономне Покрајине Војводине имају право да се у школској
2018/2019. години упишу применом афирмативних мера у прву годину студијских програма
мастер академских студија који се финансирају из буџета на факултетима Универзитета у
Новом Саду.
:

Напомена: Студијски програм Управљање материјалним и енергетским токовима је
акредитован за студије на српском и енглеском језику. У школској 2018/2019. години
настава ће се одвијати на eнглeскoм језику.

2. Услови конкурисања:
Утврђени су Правилником о упису студената на студијске програме Технолошког факултета у
Новом Саду (Завршене основне академске студије са најмање 240 ЕСПБ).
Држављани Србије који су основне академске студије завршили у иностранставу школују се у
Републици Србији под истим условима као остали држављани Републике Србије, укључујући
право на буџетско финансирање уколико приложе нострификована документа о завршеним
основним академским студијама.
Припадници српске националне мањине из суседних земаља школују се у Републици Србији
под истим условима као и држављани Републике Србије, укључујући право на буџетско
финансирање, уколико приложе нострификована документа о завршеним основним академским
студијама.
Дипломе или уверења основних академских студија стечене у Републици Српској не подлежу
поступку нострификације и еквиваленције.
3. Полагање пријемног испита:
Пријемни испит се не полаже.
4. Конкурсни рок:
Други конкурсни рок:
- Пријављивање кандидата: 29. октобра 2018. године, од 8 до 13 часова
- Објављивање прелиминарне ранг листе: до 29. октобра 2018. године
- Објављивање коначне ранг листе: до 30. октобра 2018. године
- Упис примљених кандидата: 31. октобра 2018. године, од 8 до 13 часова
5. Документација која се подноси приликом пријављивања кандидата:
(неоверене фотокопије и оригинали на увид)
- Диплома или уверење о завршеним основним академским студијама (остварених
240 ЕСПБ)
- Пријавни лист, попуњен (добија се на Факултету приликом пријаве)
- Потврда о уплати за пријаву на конкурс
- Лична карта (која се подноси на увид) и копија личне карте или пасош
- Уверење о положеним испитима за студенте који немају стечено звање
дипломираног инжењера технологије
6. Новчане накнаде:
- за пријаву на конкурс: 5.500,00 динара;
рачун: 840-1647666-56
модел: 97, позив на број: 08-74212111
- за упис: 8.000,00 динара;
рачун: 840-1647666-56
модел: 97; позив на број: 75-74212121
7. Критеријуми за утврђивање редоследа кандидата на ранг листи:
Утврђени су Правилником Универзитета у Новом Саду о упису студената на студијске
програме и Правилником о упису студената на студијске програме Технолошког факултета
Нови Сад.
8. Начин и рокови за подношење жалбe на утврђени редослед:
Жалбе се подносе писменим путем Комисији за упис, у року од 24 сата од објављивања
прелиминарне ранг листе.

9. Упис страних држављана:
У прву годину мастер академских студија могу се уписати страни држављани, као
самофинансирајући студенти, уз претходну нострификацију факултетских докумената, ако
поднесу доказ да су здравствено осигурани за школску годину коју уписују, поднесу доказ да
владају српским језиком и испуне друге услове утврђене Законом.
10. Напомена:
За све студенте који немају стечено звање дипломираног инжењера технологије стручне
комисије ће утврдити евентуално полагање потребних додатних испита, које кандидат мора
положити пре него што приступи полагању испита предвиђених планом и програмом
мастер академских студија. Трошкове похађања наставе и полагања потребних додатних
испита сноси кандидат у складу са важећим Ценовником трошкова студија на Технолошком
факултету Нови Сад (ставка 6.1).
Кандидати који су у претходном школовању студирали у статусу буџетских студената,
немају право поновног уписа на исти ниво студија у овом статусу.
Контакт: 021/485-36-12, 485-36-11

УНИВЕРЗИТЕТ У НОВОМ САДУ
ТЕХНОЛОШКИ ФАКУЛТЕТ НОВИ САД
21000 Нови Сад, Булевар Цара Лазара 1
Телефон: 021/485-36-00
Факс: 021/450-413
Студентска служба, телефони: 021/485-36-12, 485-36-11
Жиро-рачун: 840-1647666-56
Е-mail: studentskasluzba@tf.uns.ac.rs, markettf@uns.ac.rs, deantf@uns.ac.rs
Интернет адреса: www.tf.uns.ac.rs
СПЕЦИЈАЛИСТИЧКЕ АКАДЕМСКЕ СТУДИЈЕ
1. Број слободних места за упис студената у другом конкурсном року:
На прву годину специјалистичких академских студија у школској 2018/2019. години
на Факултет се може уписати укупно 34 студента, и то:
- 0 студената чије се образовање финансира из буџета и
- 34 самофинансирајућих студената.
На поједине студијске програме може се уписати следећи број студената:

Студијски програм

Буџет

Самофинансирање

Микробиолошка безбедност хране
Енологија
Козметичка технологија
УКУПНО:

0
0
0
0

12
15
7
34

Укупно
12
15
7
34

Школарина
(динара)
90.000,00
90.000,00
90.000,00

Школарина
за странце
(евра)
4.000,00
4.000,00
4.000,00

2. Услови конкурисања:
Утврђени су Правилником о упису студената на студијске програме Технолошког факултета у
Новом Саду (Завршене мастер академске студије или петогодишње основне академске студије
из области која је иста или сродна области студијског програма - најмање 300 ЕСПБ).
Држављани Србије који су мастер академске студије завршили у иностранставу школују се у
Републици Србији под истим условима као остали држављани Републике Србије, уколико
приложе нострификована документа о завршеним мастер академским студијама.
Припадници српске националне мањине из суседних земаља школују се у Републици Србији
под истим условима као и држављани Републике Србије, уколико приложе нострификована
документа о завршеним мастер академским студијама.
Дипломе или уверења мастер академских студија стечене у Републици Српској не подлежу
поступку нострификације и еквиваленције.
3. Полагање пријемног испита:
Пријемни испит се не полаже.
4. Конкурсни рок:
Други конкурсни рок:
- Пријављивање кандидата: 29. октобра 2018. године, од 8 до 13 часова
- Објављивање прелиминарне ранг листе: до 29. октобра 2018. године
- Објављивање коначне ранг листе: до 30. октобра 2018. године
- Упис примљених кандидата: 31. октобра 2018. године, од 8 до 13 часова

5. Документација која се подноси приликом пријављивања кандидата:
(неоверене фотокопије и оригинали на увид)
- Диплома или уверење о завршеним основним академским и мастер академским
студијама
(остварених 300 ЕСПБ)
- Пријавни лист, попуњен (добија се на Факултету приликом пријаве)
- Потврда о уплати за пријаву на конкурс
- Лична карта (која се подноси на увид) и копија личне карте или пасош
- Уверење о положеним испитима за студенте који немају стечено звање
мастер инжењера технологије
6. Новчане накнаде:
- за пријаву на конкурс: 5.500,00 динара;
рачун: 840-1647666-56
модел: 97; позив на број: 08-74212111
- за упис: 8.000,00 динара;
рачун: 840-1647666-56
модел: 97; позив на број: 75-74212121
7. Критеријуми за утврђивање редоследа кандидата на ранг листи:
Утврђени су Правилником Универзитета у Новом Саду о упису студената на студијске
програме и Правилником о упису студената на студијске програме Технолошког факултета у
Новом Саду.
8. Начин и рокови за подношење жалбe на утврђени редослед:
Жалбе се подносе писменим путем Комисији за упис, у року од 24 сата од објављивања
прелиминарне ранг листе.
9. Упис страних држављана:
У прву годину специјалистичких академских студија могу се уписати страни држављани, уз
претходну нострификацију факултетских докумената, ако поднесу доказ да су здравствено
осигурани за школску годину коју уписују, поднесу доказ да владају српским језиком и испуне
друге услове утврђене Законом.
10. Напомена:
За све студенте који немају стечено звање мастер инжењера технологије, дипломираног
инжењера технологије (петогодишње студије) или имају звање мастер инжењера технологије из
области која није иста или сродна области студијског програма стручне комисије ће утврдити
евентуално полагање потребних додатних испита, које кандидат мора положити пре него
што приступи полагању испита предвиђених планом и програмом специјалистичких
академских студија. Трошкове похађања наставе и полагања потребних додатних испита
сноси кандидат у складу са важећим Ценовником трошкова студија на Технолошком факултету
Нови Сад (ставка 6.1).
Контакт: 021/485-36-12, 485-36-11

УНИВЕРЗИТЕТ У НОВОМ САДУ
ТЕХНОЛОШКИ ФАКУЛТЕТ НОВИ САД
21000 Нови Сад, Булевар Цара Лазара 1
Телефон: 021/485-36-00
Факс: 021/450-413
Студентска служба, телефони: 021/485-36-11, 485-36-12
Жиро-рачун: 840-1647666-56
Е-mail: studentskasluzba@tf.uns.ac.rs, markettf@uns.ac.rs, deantf@uns.ac.rs
Интернет адреса: www.tf.uns.ac.rs
ДОКТОРСКЕ АКАДЕМСКЕ СТУДИЈЕ
1. Број слободних места за упис студената у другом конкурсном року:
На прву годину докторских академских студија у школској 2018/2019. години
на Факултет се може уписати укупно 51 студент, и то:
- 7 студената чије се образовање финансира из буџета и
- 44 самофинансирајућих студената.
На поједине студијске програме може се уписати следећи број студената:
Школарина за Школарина
за странце
држављане
(евра)
Србије (дин.)

Студијски програм

Буџет

Самофинансирање

Прехрамбенo инжењерство
Биотехнологија
Фармацеутско инжењерство
Хемијско инжењерство
-Хемијско-процесно инжењерство
-Нафтно-петрохемијско инжењерство
-Еко-енергетско инжењерство
Укупно студијски програм:
Инжењерство материјала
У К У П Н О:

1
1
1

12
9
7

13
10
8

90.000,00
90.000,00
90.000,00

5.000,00
5.000,00
5.000,00

0
2
1
3
1
7

3
3
3
9
7
44

3
5
4
12
8
51

90.000,00
90.000,00
90.000,00

5.000,00
5.000,00
5.000,00

90.000,00

5.000,00

Укупно

2. Услови конкурисања:
Утврђени су Правилником о упису студената на студијске програме Технолошког факултета у
Новом Саду (Завршене академске студије са најмање 300 ЕСПБ и просечна оцена најмање 8).
Држављани Србије који су одговарајуће академске студије завршили у иностранставу школују
се у Републици Србији под истим условима као остали држављани Републике Србије,
укључујући право на буџетско финансирање уколико приложе нострификована документа о
завршеним одговарајућим академским студијама.
Припадници српске националне мањине из суседних земаља школују се у Републици Србији
под истим условима као и држављани Републике Србије, укључујући право на буџетско
финансирање, уколико приложе нострификована документа о завршеним одговарајућим
академским студијама.
Дипломе или уверења одговарајућих академских студија стечене у Републици Српској не
подлежу поступку нострификације и еквиваленције.

3. Полагање пријемног испита
Пријемни испит се не полаже.
4. Конкурсни рок:
Други конкурсни рок:
- Пријављивање кандидата: 29. октобра 2018. године, од 8 до 13 часова
- Објављивање прелиминарне ранг листе: до 29. октобра 2018. године
- Објављивање коначне ранг листе: до 30. октобра 2018. године
- Упис примљених кандидата: 31. октобра 2018. године, од 8 до 13 часова
5. Документација која се подноси приликом пријављивања кандидата:
(неоверене фотокопије и оригинали на увид)
- Диплома или уверење о завршеним основним академским и мастер академским
студијама (остварених 300 ЕСПБ)
- Пријавни лист, попуњен (добија се на Факултету приликом пријаве)
- Потврда о уплати за пријаву на конкурс
- Лична карта (која се подноси на увид) и копија личне карте или пасош
- Уверење о положеним испитима за студенте који немају стечено звање
дипломираног/мастер инжењера технологије
6. Новчане накнаде:
- за пријаву на конкурс: 5.500,00 динара;
рачун: 840-1647666-56
модел: 97; позив на број: 08-74212111
- за упис: 8.000,00 динара;
рачун: 840-1647666-56
модел: 97; позив на број: 75-74212121
7. Критеријуми за утврђивање редоследа кандидата на ранг листи:
Утврђени су Правилником Универзитета у Новом Саду о упису студената на студијске програме
и Правилником о упису студената на студијске програме Технолошког факултета у Новом
Саду.
8. Начин и рокови за подношење жалбe на утврђени редослед:
Жалбе се подносе писменим путем Комисији за упис, у року од 24 сата од објављивања
прелиминарне ранг листе.
9. Упис страних држављана:
У прву годину докторских академских студија могу се уписати страни држављани, као
самофинансирајући студенти, уз претходну нострификацију факултетских докумената, ако
поднесу доказ да су здравствено осигурани за школску годину коју уписују, поднесу доказ да
владају српским језиком и испуне друге услове утврђене Законом.
10. Напомена:
За све студенте који немају стечено звање дипломираног/мастер инжењера технологије
стручне комисије ће утврдити евентуално полагање потребних додатних испита, које
кандидат мора положити пре него што приступи полагању испита предвиђених планом и
програмом докторских академских студија. Трошкове похађања наставе и полагања
потребних додатних испита сноси кандидат у складу са важећим Ценовником трошкова студија
на Технолошком факултету Нови Сад (ставка 6.1).

Кандидати који су у претходном школовању студирали у статусу буџетских студената,
немају право поновног уписа на исти ниво студија у овом статусу.
Контакт: 021/485-36-11, 485-36-12

УНИВЕРЗИТЕТ У НОВОМ САДУ

ТЕХНОЛОШКИ ФАКУЛТЕТ НОВИ САД
21000 Нови Сад, Булевар Цара Лазара 1
Телефон: 021/485-36-00
Факс: 021/450-413
Студентска служба, телефони: 021/485-36-12, 485-36-11
Жиро-рачун: 840-1647666-56
Е-mail: studentskasluzba@tf.uns.ac.rs, markettf@uns.ac.rs, deantf@uns.ac.rs
Интернет адреса: www.tf.uns.ac.rs
СПЕЦИЈАЛИСТИЧКЕ АКАДЕМСКЕ СТУДИЈЕ
1. Број слободних места за упис студената
На прву годину специјалистичких академских студија у школској 2018/2019. години
на Факултет се може уписати укупно 44 студента, и то:
- 0 студената чије се образовање финансира из буџета и
- 44 самофинансирајућих студената.
На поједине студијске програме може се уписати следећи број студената:

Студијски програм

Буџет

Самофинансирање

Укупно

Микробиолошка безбедност хране
Енологија
Козметичка технологија
УКУПНО:

0
0
0
0

18
18
8
44

18
18
8
44

Школарина
(динара)
90.000,00
90.000,00
90.000,00

Школарина
за странце
(евра)
4.000,00
4.000,00
4.000,00

2. Услови конкурисања:
Утврђени су Правилником о упису студената на студијске програме Технолошког факултета у
Новом Саду (Завршене мастер академске студије или петогодишње основне академске студије
из области која је иста или сродна области студијског програма - најмање 300 ЕСПБ).
Држављани Србије који су мастер академске студије завршили у иностранставу школују се у
Републици Србији под истим условима као остали држављани Републике Србије, уколико
приложе нострификована документа о завршеним мастер академским студијама.
Припадници српске националне мањине из суседних земаља школују се у Републици Србији
под истим условима као и држављани Републике Србије, уколико приложе нострификована
документа о завршеним мастер академским студијама.
Дипломе или уверења мастер академских студија стечене у Републици Српској не подлежу
поступку нострификације и еквиваленције.
3. Полагање пријемног испита:
Пријемни испит се не полаже.
4. Конкурсни рок:
Први конкурсни рок:
- Пријављивање кандидата: од 17. до 19. октобра 2018. године, од 8 до 13 часова
- Објављивање прелиминарне ранг листе: до 22. октобра 2018. године
- Објављивање коначне ранг листе: до 23. октобра 2018. године
- Упис примљених кандидата: од 24. до 26. октобра 2018. године, од 8 до 13 часова
Други конкурсни рок:

-

Пријављивање кандидата: 29. октобра 2018. године, од 8 до 13 часова
Објављивање прелиминарне ранг листе: до 29. октобра 2018. године
Објављивање коначне ранг листе: до 30. октобра 2018. године
Упис примљених кандидата: 31. октобра 2018. године, од 8 до 13 часова

5. Документација која се подноси приликом пријављивања кандидата:
(неоверене фотокопије и оригинали на увид)
- Диплома или уверење о завршеним основним академским и мастер академским
студијама
(остварених 300 ЕСПБ)
- Пријавни лист, попуњен (добија се на Факултету приликом пријаве)
- Потврда о уплати за пријаву на конкурс
- Лична карта (која се подноси на увид) и копија личне карте или пасош
- Уверење о положеним испитима за студенте који немају стечено звање
мастер инжењера технологије
6. Новчане накнаде:
- за пријаву на конкурс: 5.500,00 динара;
рачун: 840-1647666-56
модел: 97; позив на број: 08-74212111
- за упис: 8.000,00 динара;
рачун: 840-1647666-56
модел: 97; позив на број: 75-74212121
7. Критеријуми за утврђивање редоследа кандидата на ранг листи:
Утврђени су Правилником Универзитета у Новом Саду о упису студената на студијске
програме и Правилником о упису студената на студијске програме Технолошког факултета у
Новом Саду.
8. Начин и рокови за подношење жалбe на утврђени редослед:
Жалбе се подносе писменим путем Комисији за упис, у року од 24 сата од објављивања
прелиминарне ранг листе.
9. Упис страних држављана:
У прву годину специјалистичких академских студија могу се уписати страни држављани, уз
претходну нострификацију факултетских докумената, ако поднесу доказ да су здравствено
осигурани за школску годину коју уписују, поднесу доказ да владају српским језиком и испуне
друге услове утврђене Законом.
10. Напомена:
За све студенте који немају стечено звање мастер инжењера технологије, дипломираног
инжењера технологије (петогодишње студије) или имају звање мастер инжењера технологије из
области која није иста или сродна области студијског програма стручне комисије ће утврдити
евентуално полагање потребних додатних испита, које кандидат мора положити пре него
што приступи полагању испита предвиђених планом и програмом специјалистичких
академских студија. Трошкове похађања наставе и полагања потребних додатних испита
сноси кандидат у складу са важећим Ценовником трошкова студија на Технолошком факултету
Нови Сад (ставка 6.1).
Контакт: 021/485-36-12, 485-36-11

УНИВЕРЗИТЕТ У НОВОМ САДУ
ТЕХНОЛОШКИ ФАКУЛТЕТ НОВИ САД
21000 Нови Сад, Булевар Цара Лазара 1
Телефон: 021/485-36-00
Факс: 021/450-413
Студентска служба, телефони: 021/485-36-11, 485-36-12
Жиро-рачун: 840-1647666-56
Е-mail: studentskasluzba@tf.uns.ac.rs, markettf@uns.ac.rs, deantf@uns.ac.rs
Интернет адреса: www.tf.uns.ac.rs
ДОКТОРСКЕ АКАДЕМСКЕ СТУДИЈЕ
1. Број слободних места за упис студената
На прву годину докторских академских студија у школској 20178/2019. години
на Факултет се може уписати укупно 71 студент, и то:
- 27 студената чије се образовање финансира из буџета и
- 44 самофинансирајућих студената.
На поједине студијске програме може се уписати следећи број студената:
Школарина за Школарина
за странце
држављане
(евра)
Србије (дин.)

Студијски програм

Буџет

Самофинансирање

Прехрамбенo инжењерство
Биотехнологија
Фармацеутско инжењерство
Хемијско инжењерство
-Хемијско-процесно инжењерство
-Нафтно-петрохемијско инжењерство
-Еко-енергетско инжењерство
Укупно студијски програм:
Инжењерство материјала
У К У П Н О:

9
6
3

12
9
7

21
15
10

90.000,00
90.000,00
90.000,00

5.000,00
5.000,00
5.000,00

2
2
2
6
3
27

3
3
3
9
7
44

5
5
5
15
10
71

90.000,00
90.000,00
90.000,00

5.000,00
5.000,00
5.000,00

90.000,00

5.000,00

Укупно

2. Услови конкурисања:
Утврђени су Правилником о упису студената на студијске програме Технолошког факултета у
Новом Саду (Завршене академске студије са најмање 300 ЕСПБ и просечна оцена најмање 8).
Држављани Србије који су одговарајуће академске студије завршили у иностранставу школују
се у Републици Србији под истим условима као остали држављани Републике Србије,
укључујући право на буџетско финансирање уколико приложе нострификована документа о
завршеним одговарајућим академским студијама.
Припадници српске националне мањине из суседних земаља школују се у Републици Србији
под истим условима као и држављани Републике Србије, укључујући право на буџетско
финансирање, уколико приложе нострификована документа о завршеним одговарајућим
академским студијама.
Дипломе или уверења одговарајућих академских студија стечене у Републици Српској не
подлежу поступку нострификације и еквиваленције.
3. Полагање пријемног испита
Пријемни испит се не полаже.

4. Конкурсни рок:
Први конкурсни рок:
- Пријављивање кандидата: од 17. до 19. октобра 2018. године, од 8 до 13 часова
- Објављивање прелиминарне ранг листе: до 22. октобра 2018. године
- Објављивање коначне ранг листе: до 23. октобра 2018. године
- Упис примљених кандидата: од 24. до 26. октобра 2018. године, од 8 до 13 часова
Други конкурсни рок:
- Пријављивање кандидата: 29. октобра 2018. године, од 8 до 13 часова
- Објављивање прелиминарне ранг листе: до 29. октобра 2018. године
- Објављивање коначне ранг листе: до 30. октобра 2018. године
- Упис примљених кандидата: 31. октобра 2018. године, од 8 до 13 часова
5. Документација која се подноси приликом пријављивања кандидата:
(неоверене фотокопије и оригинали на увид)
- Диплома или уверење о завршеним основним академским и мастер академским
студијама (остварених 300 ЕСПБ)
- Пријавни лист, попуњен (добија се на Факултету приликом пријаве)
- Потврда о уплати за пријаву на конкурс
- Лична карта (која се подноси на увид) и копија личне карте или пасош
- Уверење о положеним испитима за студенте који немају стечено звање
дипломираног/мастер инжењера технологије
6. Новчане накнаде:
- за пријаву на конкурс: 5.500,00 динара;
рачун: 840-1647666-56
модел: 97; позив на број: 08-74212111
- за упис: 8.000,00 динара;
рачун: 840-1647666-56
модел: 97; позив на број: 75-74212121
7. Критеријуми за утврђивање редоследа кандидата на ранг листи:
Утврђени су Правилником Универзитета у Новом Саду о упису студената на студијске програме
и Правилником о упису студената на студијске програме Технолошког факултета у Новом
Саду.
8. Начин и рокови за подношење жалбe на утврђени редослед:
Жалбе се подносе писменим путем Комисији за упис, у року од 24 сата од објављивања
прелиминарне ранг листе.
9. Упис страних држављана:
У прву годину докторских академских студија могу се уписати страни држављани, као
самофинансирајући студенти, уз претходну нострификацију факултетских докумената, ако
поднесу доказ да су здравствено осигурани за школску годину коју уписују, поднесу доказ да
владају српским језиком и испуне друге услове утврђене Законом.
10. Напомена:
За све студенте који немају стечено звање дипломираног/мастер инжењера технологије
стручне комисије ће утврдити евентуално полагање потребних додатних испита, које
кандидат мора положити пре него што приступи полагању испита предвиђених планом и
програмом докторских академских студија. Трошкове похађања наставе и полагања
потребних додатних испита сноси кандидат у складу са важећим Ценовником трошкова студија
на Технолошком факултету Нови Сад (ставка 6.1).

Кандидати који су у претходном школовању студирали у статусу буџетских студената,
немају право поновног уписа на исти ниво студија у овом статусу.
Контакт: 021/485-36-11, 485-36-12

