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ТЕКСТ КОНКУРСА:

ФАКУЛТЕТ ТЕХНИЧКИХ НАУКА У КОСОВСКОЈ МИТРОВИЦИ

ОБЈАВЉУЈЕ

КОНКУРС ЗА УПИС СТУДЕНАТА
НА ЈЕДНОГОДИШЊЕ СПЕЦИЈАЛИСТИЧКЕ АКАДЕМСКЕ СТУДИЈЕ

У ШКОЛСКОЈ 2022/2023 ГОДИНИ

На основу чланова 89, 91 и 92 Статута Факултета техничких наука у Косовској
Митровици, Факултет техничких наука Универзитета у Приштини са седиштем у Косовској
Митровици, ул. Кнеза Милоша бр. 7, расписује Конкурс за упис студената на једногодишње
специјалистичке академске студије у школској 2022/2023 години.

Факултет техничких наука у Косовској Митровици уписује на студијски програм
специјалистичких академских студија Одрживост и отпорност грађене средине 16 студената
који плаћају школарину. Страни државаљани се уписују у оквиру броја предвиђеног за упис
студената на студијски програм (у оквиру квоте од 16 студената).

Услови конкурса

На студијски програм специјалистичких академских студија могу се уписати:
• лица која имају завршене мастер академске студије архитектуре, грађевинског,

електротехничког, машинског или технолошког инжењерства, или инжењерства заштите
животне средине, са остварених најмање 300 ЕСПБ бодова, и

• лица која су стекла VII-1 степен стручне спреме из области архитектуре, грађевинског,
електротехничког, машинског или технолошког инжењерства, или инжењерства заштите
животне средине.

Редослед (ранг листа) кандидата за упис на специјалистичке академске студије
Одрживост и отпорност грађене средине на Факултету техничких наука у Косовској
Митровици се утврђује на основу:

 просечне оцене остварене на претходним академским студијама (максимално 55
поена),

 просечне оцене остварене током претходних студија на предметима који припадају
областима студијског програма специјалистичких академских студија (максимално 15
поена),

 времена студирања на претходним студијама (максимално 5 поена),
 садржаја биографије (максимално 15 поена), и



 мотивационог писма (максимално 10 поена).

У случају да више кандидата остваре исти број поена при евалуацији, Kомисија за упис
организује интервју са појединачним кандидатима ради коначне провере способности које
одговарају студијском програму, односно ради коначног одлучивања о пријему на студије.

Право на упис стичу кандидати који су на ранг листи рангирани у оквиру броја утврђеног
за упис.

Страни држављани могу се уписати на студијски програм под истим условима као и
домаћи држављани.

Конкурс за упис студената на специјалистичке академске студије Одрживост и отпорност
грађене средине траје до 22.10.2022. год.

Рок за пријављивање кандидата почиње да тече након објављивања Конкурса.

Кандидат подноси документа Служби за студентска питања Факултета техничких наука у
Косовској Митровици.

Пријављивање кандидата

Кандидати приликом пријаве на Конкурс подносе на увид ОРИГИНАЛНА ДОКУМЕНТА,
а уз пријавни лист предају:

 оверене фотокопије диплома о завршеним студијама,
 фотокопију личне карте,
 уверење о положеним испитима на претходним нивоима студија,
 биографију са академским и професионалним искуством и препорукама,
 мотивационо писмо у којем аргументују своје интересовање за студијски програм,

описују радно искуство, односно претходно стечена знања, вештине и компетенције,
план развоја каријере, и друге релевантне чињенице, и

 доказ о уплати накнаде за трошкове у вези са спровођењем Конкурса.

Кандидати - страни држављани приликом пријављивања на Конкурс подносе доказ о
познавању српског језика и нострификоване дипломе о завршеним студијама и оствареном
броју ЕСПБ бодова. Пре уписа, кандидати - страни држављани су дужни да Факултету
поднесу доказе да су здравствено осигурани за школску годину коју уписују.

За трошкове које Факултет има у вези са спровођењем Конкурса, кандидати плаћају
накнаду за подношење пријаве у износу од 3.000,00 динара на жиро-рачун Факултета
техничких наука 840-1493666-45 позив на број 75.

Више информација о студијском програму на веб страни: http://www.klabs.pr.ac.rs/ftnkm-
sp-sr.php
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