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МАСТЕР АКАДЕМСКЕ СТУДИЈЕ 

 
На факултет се може уписати укупно 620 студената, и то: 
 
-  418 студената чије се образовање финансира из буџета и 
-  202 самофинансирајућих студената 
 
На поједине студијске програме може се уписати следећи број студената: 
 

Студијски програм  Буџет Самофина
нсирање 

Укупно Школарина 
за држављане 
Србије (дин.) 
за једну 
школску 
годину 

Школарина 
за странце 
(евра) 
за једну 
школску 
годину 

Мастер академске студије  
Мастер биолог (1 год., 60 ЕСПБ) 
     модули: 
        Ботаника 
        Микробиологија  
        Зоологија 
        Молекуларна биологија  
       Физиологија животиња 
 

40 40 80 90750 3500 

Мастер академске студије  
Мастер еколог (1 год., 60 ЕСПБ) 
     модули: 
         Хидробиологија 
        Заштита природе и одрживи развој 
        Примењена ботаника 
       Еколошка процена ризика 
 

20 40 60 90750 3500 

Заједнички студијски програм ПМФ-а и 
Медицинског факултета: 
Мастер академске студије -
Репродуктивна биологија 
(1,5 год., 90 ЕСПБ) 
 

- 20 20 118000 3500 



Мастер академске студије  
Физика (1 год., 60 ЕСПБ) 
     
 модули: 
 
        Истраживачки  
        Aстрофизика 
        Медицинска физика 
        Примењена физика-нано науке 
 

30 5 35 54450 3500 

Мастер академске студије 
Географија (1 год., 60 ЕСПБ) 
     модули:  Геоинформатика 
                       Геоекологија 

10 10 20 54450 3500 

Мастер академске студије - 
Професор географије 
(1 год., 60 ЕСПБ) 

25 5 30 54450 3500 

Мастер академске студије-Туризам 
 (1 год., 60 ЕСПБ) 
     модули: 
        Туризам 
        Хотелијерство 
        Гастрономија 
       Ловни туризам 

60 40 
 
100 
 

107690 3500 

Мастер академске студије-Хемија  
(1 год., 60 ЕСПБ) 
 

70 5 75 107690 3500 

Мастер академске студије - Биохемија 
(1 год., 60 ЕСПБ)  

20 5 25 107690 3500 

Мастер академске студије - Заштита 
животне средине (1 год., 60 ЕСПБ)  

20 5 25 107690 3500 

Мастер академске студије Математика  
(2 год., 120 ЕСПБ)  

23 2 25 54450 1000 

Мастер академске студије Примењена 
математика (2 год., 120 ЕСПБ) 

20 5 25 77440 1000 

Мастер академске студије Примењена 
математика: наука о подацима/ 
Applied Mathematics Data Science 
Модули: 
Аналитика на подацима 
Рачунарство високих перформанси 

20 5 25 118000 1000 

Мастер академске студије -
Информационе технологије (1 год., 60 
ЕСПБ) 

45 5 50 77440 1000 

Мастер академске студије 
Рачунарске науке (2 год., 120 ЕСПБ) 

15 10 25 77440 1000 

У К У П Н О: 418 202 620   
 

Лица са инвалидитетом, односно студенти 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, у прву годину студијских програма мастер академских студија који 
се финансирају из буџета Аутономне покрајине Војводине на Универзитету у Новом Саду и факултетима у 
његовом саставу на којима су завршили те студије, у школској 2019/2020. години уписују се применом 
афирмативних мера. 
 



2. Услови конкурисања: 
 За упис на Мастер академске студије могу конкурисати лица: 
 - која су стекла VII-1 степен стручне спреме, након извршене еквиваленције положених испита и 
остварених минимум 180 (за студијске програме математичког и информатичког профила), односно 240 ЕСПБ 
(сви остали студијски програми); 
 -која су завршила основне академске студије (по Закону о високом образовању) у трајању од 3 или 4 
године, након извршене еквиваленције положених испита и остварених минимум 180 ЕСПБ (за студијске 
програме математичког и информатичког профила), односно 240 ЕСПБ (сви остали студијски програми). 

Услови уписа на мастер академске студије наведени су у Правилнику о упис студената на студијске 
програме Природно-математичког факултета (http://www.pmf.uns.ac.rs). 

 
3. Полагање пријемног испита:  

Упис на мастер академске студије се разликује на свих пет департмана. Рангирање кандидата и улазни 
модули су наведени у Правилнику о упису на студијске програме Природно-математичког факултета у Новом 
Саду (http://www.pmf.uns.ac.rs). 

4. Конкурсни рокови: 
Први конкурсни рок: 

 Пријава кандидата: од 02. септембра до 01. октобра 2019. године; 
Прелиминарна ранг листа: 08. октобра 2019. године; 

 Објављивање коначне ранг листе: 10. октобра 2019. године; 
 Упис буџетских студената: од 11. до 16. октобра 2019. године (према распореду који ће бити објављен 
на сајту Факултета) 

Упис самофинансирајућих студената: 17. и 18. октобра 2019. године. 
 
Други конкурсни рок: 
Пријава кандидата: 23. и 24. октобра 2019. године; 
Прелиминарна ранг листа: 28. октобра 2019. 

 Објављивање коначне ранг листе: 30. октобра 2019. године; 
 Упис студената: 31. oктобра (буџет), 01. и 04. новембра 2019. године (самофинансирање). 
 

Други конкурсни рок ће се организовати за упис кандидата на студијске програме на којима 
остане слободних места.  

 
5. Документација која се подноси приликом пријављивања кандидата: 
 Кандидати приликом пријаве на конкурс, уз пријавни лист који добијају на шалтеру студентске 
службе, подносе на увид оригинална документа, а уз попуњен пријавни лист подносе фотокопије следећих 
документа: 
 - диплома или уверење о стеченој дипломи; 
 - уверење о положеним испитима; кандидати који диплому нису стекли на ПМФ -у у Новом Саду 
подносе наставне планове и програме завршених студија претходног нивоа; 

-  личну карту (која се подноси на увид) и копију личне карте (у случају чиповане личне карте 
потребно је доставити очитану личну карту); 

 - доказ о уплати накнаде трошкова конкурса. 
 
Кандидати који остваре право на упис подносе: 

1. оригинална документа из тачке 1. и 2. овог члана (поднето уз пријаву); 
 2. две фотографије формата 4,5 x 3,5 цм; 
 3. доказ о уплати накнаде на име трошкова уписа и премије за колективно осигурање студената; 
 4. доказ о уплати накнаде за самофинансирајуће студенте, 

5. Комплет за упис (ШВ образац и индекс) - комплет се купује искључиво у скриптарници факултета. 
 

 Напомена: На истом степену студија студент може бити уписан у прву годину студија у статусу 
студента чије се студије финансирају из буџета само једанпут.  
 
6. Новчане накнаде: 
- за пријемни испит - кандидати који полажу пријемни испит за студијски програм Мастер академских 
студија Математика и Примењена математика, ослобођени су плаћања трошкова пријемног испита 
- за пријаву на конкурс: 1650,00 динара; 
- за захтев за признавање прeтходно положених испита на другој високошколској установи  
- за материјалне трошкове уписа са осигурањем: 6500,00 динара. 



7. Критеријуми за утврђивање редоследа кандидата на ранг листи: 
 Редослед кандидата на коначној ранг листи утврђује се на основу:  
 - дужине трајања претходно завршених (четворогодишњих или трогодишњих) студија; 
 - просечне оцене постигнуте на претходним студијама; 
 - броја ЕСПБ остварених еквиваленцијом испита претходних студија. 
 - посебних услова дефинисаних Правилником о упису студената на студијске програме Природно-
математичког факултета   
 
8. Начин и рокови за подношење жалбе на утврђени редослед: 

Кандидат може поднети приговор на регуларност поступка утврђеног конкурсом,  регуларност 
пријемног испита или  своје место на ранг листи у року од 36 сати од објављивања прелиминарне ранг листе 
на Факултету. 

Приговор се подноси Комисији, на чији предлог Декан доноси решење о приговору у року од 24 сата 
од момента пријема приговора. 
 Сматра се да је ранг листа канидата коначна ако на исту није стављен приговор. 
 
9. Упис страних држављана: 
 Странац се уписује на Мастер академске студије под истим условима као и држављанин Републике 
Србије, на основу нострификованих докумената. 
 Посебан услов за упис странаца на Мастер академске студије је знање српског језика. 
 Школарина за стране држављане износи 3500 евра, а на мастер студијским програмима 
Математика, Примењена математика, Наука о подацима, Информационе технологије и Рачунарске 
науке школарина износи 1000 евра. 
 

-додатна документација која се подноси приликом пријављивања кандидата 
 Кандидат – страни држављанин, приликом пријављивања на Конкурс, подноси нострификоване 
дипломе (или потврде о предатим дипломама за нострификацију) о завршеној средњој школи и академском 
степену који је еквивалентан завршеним основним академским студијама. 
 Пре уписа кандидат – страни држављанин, је дужан да Факултету поднесе доказе: 

- Решење о нострификацији дипломе; 
- да је здравствено осигуран за школску годину коју уписује; 
- да влада српским језиком, што доказује уверењем овлашћене комисије. 

 
10. Напомена: 
 За рад у лабораторији обавезна је заштитна одећа. 
 Теренски рад и стручна пракса су обавезни за све студенте и саставни су део наставе.Трошкове 
теренског рада и стручне праксе сносе студенти без обзира на статус (буџет, самофинансирање). 

Након завршетка уписа, кандидати који нису уписани, треба да подигну своја документа до краја 
новембра 2019. године. Након тог рока, документација неће бити чувана. 
 
 

- контакт телефони за добијање информација 
 
Студентска служба ПМФ-а: 021 485 2711; 
Продекан за наставу: 021 485 2717 
 

 
 

      Декан  
 

      Др Милица Павков Хрвојевић, редовни професор 
 
 
 

 
 


