ФАКУЛТЕТ ТЕХНИЧКИХ НАУКА У ЧАЧКУ
УНИВЕРЗИТЕТА У КРАГУЈЕВЦУ

Чачак, Светог Саве 65
Телефони: 032/302-759, 302-718
Факс: 032/342-101
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КОНКУРС
ЗА УПИС СТУДЕНАТА
У ПРВУ ГОДИНУ ОСНОВНИХ И ИНТЕГРИСАНИХ СТУДИЈА
НА ФАКУЛТЕТУ ТЕХНИЧКИХ НАУКА У ЧАЧКУ
ЗА ШКОЛСКУ 2017/2018. ГОДИНУ

Конкурс за упис студената у прву годину студија на ФТН у Чачку школске 2017/2018. године

Факултет техничких наука у Чачку Универзитета у Крагујевцу на основу одлуке Владе
Републике Србије уписује у прву годину основних и интегрисаних академских студија школске
2017/2018. године, 260 студената који се финансирају из буџета и 85 самофинансирајућих
студената на следеће студијске програме:

Ред.
бр.

Начин финансирања

СТУДИЈСКИ ПРОГРАМ

Укупно
Буџет

Самофин.

1.

Електротехничко и рачунарско
инжењерство (240 ЕСПБ)

70

10

80

2.

Мехатроника (240 ЕСПБ)

25

5

30

3.

Инжењерски менаџмент (240 ЕСПБ)

25

5

30

4.

Информационе технологије (240 ЕСПБ)

100

30

130

5.

Предузетнички менаџмент (240 ЕСПБ)

25

20

45

6.

Техника и информатика (300 ЕСПБ)
(Интегрисанe академскe студијe)

15

15

30

260

85

345

УКУПНО

*) На терет буџета могу се уписати и:
- 3 студента са инвалидитетом;
- 3 студента припадника ромске националности (образац Ппепопске, образац Изјаве);
- 3 студента држављанина Републике Србије који су у школ. 2016/2017. години средњу
школу завршили у иностранству;
*) Упис кандидата се врши т складт са Стпсчним спстртвом за рпповођење спира
У прву годину студија могу се уписати кандидати који су завршили средњу школу у
четворогодишњем трајању и остварили одговарајући број бодова на пријемном испиту.
Пријемни испит се полаже из једног предмета, по избору, и то:
1) Студијски програми: Електротехничко и рачунарско инжењерство и
Мехатроника
Пријемни испит: Математика или Физика или Основи електротехнике
2) Студијски програми: Инжењерски менаџмент и
Предузетнички менаџмент
Пријемни испит: Математика или Информатика или Организација
3) Студијски програми: Информационе технологије и
Техника и информатика (интегрисане студије)
Пријемни испит: Математика или Информатика

Страна 2/5

Конкурс за упис студената у прву годину студија на ФТН у Чачку школске 2017/2018. године

РАНГИРАЊЕ КАНДИДАТА
1. Избор кандидата за упис у прву годину основних и интегрисаних студија обавља се
према резултату постигнутом на пријемном испиту и према општем успеху
постигнутом у средњој школи. Ранг листа се сачињава према укупном броју бодова
сваког кандидата по утврђеним мерилима. Кандидат може освојити највише 100
бодова.
2. Општи успех у средњој школи бројчано се исказује као збир просечних оцена у
првом, другом, трећем и четвртом разреду, помножен са 2 (два). По овом основу
кандидат може стећи највише 40, а најмање 16 бодова. Просечне оцене и општи
успех у средњој школи рачунају се по правилима заокруживања на две децимале.
3. Кандидати који су као ученици трећег или четвртог разреда средње школе освојили
прву, другу или трећу награду на државном такмичењу у чијој организацији
учествује Министарство просвете, науке и технолошког развоја, или на
међународном такмичењу, не полажу пријемни испит из одговарајућег предмета већ
им се признаје максималан број бодова из тог предмета без полагања пријемног
испита.
4. Резултат који кандидат постиже на пријемном испиту, оцењује се од 0 до 60
бодова.
5. Факултет утврђује ЈЕДИНСТВЕНУ РАНГ ЛИСТУ свих кандидата са укупним
бројем бодова стеченим по свим критеријумима, без обзира на начин финансирања.
Место на јединственој ранг листи и број укупно постигнутих бодова одређују да ли
кандидат може бити уписан у прву годину основних односно интегрисаних студија.
6. Кандидат може бити уписан на терет буџета ако се налази на јединственој ранг
листи до броја одобреног за упис кандидата на терет буџета и има више од 50
бодова.
7. Кандидат може бити уписан као самофинансирајући студент уколико се на
јединственој ранг листи налази до утврђеног укупног броја студената и има
најмање 30 бодова.
8. Учесник конкурса који сматра да редослед кандидата на јединственој ранг-листи
није утврђен на начин предвиђен Конкурсом, може поднети приговор декану
Факултета у року од 24 сата од објављивања ранг листе. Декан доноси одлуку о
приговору у року од 24 сата од подношења приговора.
9. Након одлучивања по приспелим приговорима, Факултет утврђује и објављује
КОНАЧНУ РАНГ ЛИСТУ свих кандидата, са укупним бројем бодова стеченим по
свим критеријумима.
Коначна ранг листа је основ за упис кандидата.
10. Кандидати су дужни да се придржавају утврђених рокова за упис. Ако се
кандидат који је остварио право на упис по Конкурсу не упише у предвиђеном року,
Факултет ће уписати уместо њега следећег кандидата, према редоследу на коначној
ранг листи, у року утврђеном Конкурсом.
11. Лица са посебним потребама могу полагати пријемни испит на начин прилагођен
њиховим потребама који предложе у писаном облику приликом пријаве на конкурс
за упис на студијски програм, у складу са објективним могућностима Факултета.
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КОНКУРСНИ РОКОВИ
за упис студената у I годину основних студија школске 2017/2018. године
ПРВИ КОНКУРСНИ РОК траје од 19. јуна до 12. јула 2017. године
– Пријављивање кандидата 19., 20. и 21. јуна 2017. године, од 08 до 14 часова
– Полагање пријемног испита 30. јуна 2017. године, у 11:00 часова
– Објављивање прелиминарне ранг листе 3. јула 2017. године
– Објављивање коначне ранг листе 7. јула 2017. године
– Упис примљених кандидата обавиће се 10., 11. и 12. јула 2017. године
БРОЈ СЛОБОДНИХ МЕСТА У ДРУГОМ КОНКУРСНОМ РОКУ Факултет ће
огласити најкасније до 21. јула 2017. године.
Уписни рокови и термини за пријављивање кандидата, полагање пријемног испита, као и
уписа, у другом уписном року за школску 2017/2018. годину на Универзитету у Крагујевцу
утврдиће Комисија за спровођење уписа Универзитета у Крагујевцу, најкасније до 30. јуна
2017. године.
УПИС ДРЖАВЉАНА РЕПУБЛИКЕ СРБИЈЕ КОЈИ СУ У ШКОЛСКОЈ 2016/2017.
ГОДИНИ СРЕДЊУ ШКОЛУ ЗАВРШИЛИ У ИНОСТРАНСТВУ
Држављанин Републике Србије који је у школској 2016/2017. години средњу школу
завршио у иностранству, односно који је страну средњошколску исправу стекао завршавањем
акредитованог програма у средњој школи у Републици Србији, ималац је стране
средњошколске исправе која подлеже поступку нострификације.
Ималац стране средњошколске исправе може остварити право уписа у прву годину
студија у оквиру буџетске квоте утврђене Одлуком Владе за држављане Републике Србије који
су у школској 2016/2017. години стекли страну средњошколску исправу, у другом уписном
року, у складу са Стпсчним спстртвом за рпповођење спира.
УПИС ПРИПАДНИКА СРПСКЕ НАЦИОНАЛНЕ МАЊИНЕ ИЗ СУСЕДНИХ ЗЕМАЉА
Припадник српске националне мањине из суседне земље у школској 2017/2018. години
школују се у Републици Србији под истим условима као и држављани Републике Србије,
укључујући и право на упис на студије у статусу студента који се финансира из буџета.
Приликом подношења пријаве и прописане документације за упис, кандидат подноси и
изјаву у писаној форми да је припадник српске националне мањине (образац Изјаве)
УПИС СТРАНИХ ДРЖАВЉАНА
Страни држављани уписују се у прву годину студија под истим условима као
држављани Републике Србије. Страни држављани сами финансирају своје школовање, а висину
школарине одређује Факултет. Приликом пријављивања на конкурс, кандидати подносе
нострификовану диплому о завршеној средњој школи у четворогодишњем трајању. Приликом
уписа, кандидати су дужни да Факултету поднесу доказе:
– да су здравствено осигурани за школску 2017/2018. годину,
– да владају језиком студија, што се доказује уверењем овлашћене комисије.
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ОСТАЛЕ ОДРЕДБЕ
1. Кандидати приликом пријаве на конкурс подносе на увид ОРИГИНАЛНА
ДОКУМЕНТА, а уз пријаву на конкурс (образац добијају на Факултету) предају
фотокопије ових докумената, и то:
– сведочанства сва четири разреда завршене средње школе,
– диплому о положеном завршном, односно матурском испиту,
– извод из матичне књиге рођених (било ког датума издавања),
– доказ о уплати накнаде за полагање пријемног испита у износу од 4.500,00 дин. на
рачун Факултета бр. 840-875666-84.
2. Факултет задржава фотокопије свих докумената.
3. Кандидати су обавезни да на полагање пријемног испита понесу са собом личну карту или
пасош и потврду о пријему докумената.
3. Кандидати који стекну право на упис подносе:
– оригинална документа (сведочанства и диплому),
– извод из матичне књиге рођених (било ког датума издавања),
– два обрасца ШВ-20 (добија се на факултету),
– индекс (добија се на факултету),
– две фотографије формата 4,5 × 3,5 цм,
– доказ о уплати трошкова уписа за све студенте, у износу од 5.000,00 дин., на рачун
Факултета бр. 840-875666-84.
– доказ о уплати школарине за самофинансирајуће студенте у износу од 75.000,00
дин., на рачун Факултета бр. 840-875666-84.
– потпорни фонд студената – 350,00 дин. (жиро рачун 840-875666-84, позив на бр. 97
88 02246-200)
– за студенте до 28 година трошкови осигурања– 409,00 дин. (жиро рачун WIENER
STADTISCHE 265-1100310005585-75, позив на број 100041785/502433)
– за студенте преко 28 година трошкови осигурања– 409,00 дин. (жиро рачун
WIENER STADTISCHE 265-1100310005585-75, позив на број 100041784/502433)
Могуће је плаћање школарине у ратама и то: 25.000,00 дин. приликом уписа, а остали део
у пет месечних рата по 10.000,00 дин., почев од 1. новембра 2017. године.
За уплату целокупног износа школарине приликом уписа, Факултет одобрава 10%
попуста на укупан износ школарине.
Школарина за стране држављане износи 1.500 ЕУР-а.
4. Фотокопије докумената кандидата који нису примљени на Конкурс се не враћају.
5. За све информације могу се користити телефони: 032/302-759, 302-718 и интернет адреса
Факултета техничких наука у Чачку http://www.ftn.kg.ac.rs
ЧАЧАК, јун 2017. године

ИЗ СЕКРЕТАРИЈАТА
ФАКУЛТЕТА ТЕХНИЧКИХ НАУКА У ЧАЧКУ
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