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КОНКУРС
за упис студената у прву годину мастер академских студија школске 2022/2023 год.

на ФАКУЛТЕТУ ТEХНИЧКИХ НАУКА УНИВЕРЗИТЕТА У ПРИШТИНИ
са седиштем Косовској Митровици

1. Слободна места

Факултет техничких наука Универзитета у Приштини са седиштем у Косовској Митровци у
школској 2022/2023. год. на мастер академским студијама уписаће 228 студента.

■ 106 студената чије се школовање финансира из буџета
■ 122 студената као самофинансирајући студенти

Факултет уписује на студијске програме следећи број студената:

СТУДИЈСКИ ПРОГРАМ БУЏЕТ САМОФИНАН. УКУПНО
Архитектура 20 20 40
Грађевинско инжењерство 8 8 16
Електротехничко и рачунарско
инжењерство
-електроенергетика
-електроника и телекомуникације
-рачунарство и информатина
-мултимедијалне комуникационе технологије

24 36 60

Инжењерство заштите животне
средине и заштите на раду 15 17 32

Машинско инжењерство 15 17 32
Рударско инжењерство 4 4 8
Технолошко инжењерство 10 14 24
Управљање ризиком од природних
катастрофа 10 6 16

УКУПНО: 106 122 228

Школарина за самофинансирајуће студенте износи 50.000,00 динара.
Школарина за стране држављане износи 1.200,00 евра.

2. Услови конкурисања
За упис на мастер академске студије могу конкурисати лица са завршеним основним
академским студијама у трајању од четири године и које вреде најмање 240 ЕСПБ.

3. Кандидати који имају завршен одговарајући студијски програм основних академских студија не
полажу пријемни испит.
Кандидати који имају завршен сродни студијски програм основних академских студија полажу
пријемни испит из предмета одрђених општим актом који доноси наставно научнио веће
Факултета.



4. Пријављивање кандидата од 08.09. до 20.09.2022. год.
5. Полагање пријемног испита 22.09.2022. год.

6. Документа за пријављивање на конкурс;
• Пријава на конкурс
• Уверење о завршеним основним академским студијама
• Уверење о положеним испитима
• Диплома и додатак дипломи завршених основних академских студија
• Извод из матичне књиге рођених без обзира на датум издавања (фотокопија /или оргинал)

7. Новчаие накнаде:
- Пријава на конкурс; 2.000,00 динара
- Полагање пријемног испита 3.000,00 динара

8. Начин и рокови за нодношење жалбе на утврђени редослед:
Приговор се може поднети најкасније у року од 36 сати од објављивања ранг листе.

9. Упис страних држављана:
• додатна документација која се подноси приликом пријављивања кандидата

- нострификована диплома о завршеним основним академским студијама,
- доказ да је здравствено осигуран за школску годину коју уписује,
- да влада српским језиком, што доказује уверењем овлашћене комисије.

10. Сва остала обавештења кандидати могу добити у Одељењу службе за студентска питања
Факултетатехничких наука (028/425-321).

Декан
______________________

Проф. др Срђан Јовић


