
УНИВЕРЗИТЕТ У ПРИШТИНИ
ФАКУЛТЕТ ТЕХНИЧКИХ НАУКА
Бр.
Дана 14.09.2022. год.
Косовска Митровица

ТРЕЋИ КОНКУРСНИ РОК
за упис студената у прву годину основних академских студија

(240 ЕСПБ), школске 2022/2023. год.
на Факултету техничких наука у Косовској Митровици

Факултет техничких наука у Косовској Митровици објављује слободна места у трећем
конкурсном року на следећим студијским програмима:

Грађевинско инжењерство
Архитектура

Електротехничко и рачунарско инжењерство
Машинско инжењерство
Рударско инжењерство

Технолошко инжењерство
Инжењерство заштите животне средине и заштите на раду

Школарина за самофинансирајуће студенте-30.000,00 рсд
Школарина за стране дрављане-1.200 еура

ПРИЈАВЉИВЉЊЕ КАНДИДАТА ЋЕ СЕ ВРШИТИ

● ЕЛЕКТРОНСКИМ ПУТЕМ (online)
● ИЛИ ЛИЧНО У ПРОСТРОРИЈАМА СТУДЕНТСКЕ СЛУЖБЕ ФАКУЛТЕТА

ПРИЈАВЉИВАЊЕ КАНДИДАТА 16.09.-23.09.2022. год.
У ПЕРИОДУ 800 до 1400 часова

1. Сви кандидати полажу пријемни испит из МАТЕМАТИКЕ који ће бити одржан дана:

26.09.2022. год. са почетком у 10 часова,
а за Архитектонски студијски програм и пријемни испит из СЛОБОДНОГ ЦРТАЊА
који ће бити одржан дана:

26.09.2022. год. са почетком у 13 часова.

2. Кандидати приликом пријаве на конкурс подносе на увид ОРИГИНАЛНА ДОКУМЕНТА,
а уз пријавни лист (фотокопирница) предају фотокопије следећих докумената:
-сведочанства сва четири разреда средње школе



-диплому о положеном завршном, односно матурском испиту
-доказ о уплати накнаде за полагање пријемног испита

ж.р. 840-1493666-45
Прималац: Факултет техничких наука у износу од 5.000,00 рсд

3. Дипломе са републичког или међународног такмичења за кандидате који су као
ученици трећег и четвртог разреда средње школе освојили једну од прве три награде
из предмета који се полаже на пријемном испиту.

4. Решење о нострификацији средњошколских исправа или потврда да је поступак
нострификације започет (за кандидате који су стекли стране средњошколске исправе
или завршили програм међунарoдне матуре).

5. Кандидат својим потписом на пријавном листу потврђује да прихвата правила
пријемног испита. Такође, кандидат даје изјаву којом овлашћује Факултет и
Универзитет да могу извршити увид, прибављање и обраду личних података за
потребе процеса Конкурса за упис и ради студирања; да лични подаци могу да буду
унети у електронску базу података, да се могу користити за потребе генерисања
потребних статистичких података,  достављања тражених података Министарству
просвете, науке и технолошког развоја, као и да неће бити доступни неовлашћеним
лицима.

6. Кандидати су у обавези да на полагање пријемног испита са собом понесу личну
карту или пасош.

7. Фотокопије докумената кандидата који нису примљени на конкус се не враћају.
Сва остала обавештења кандидати могу добити у Оељењу службе за студентска
питања Факултета техничких наука на телефон 028 425321.

Декан
______________________

Проф. др Срђан Јовић


