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1.Број слободних места за упис студената
На факултет се може уписати укупно 7 студената и то:
- 0 студената чије се образовање финансира из буџета и
- 7 самофинансирајућих студената
Студијскипрограм
Инжењерски
менаџмент –
докторске студије
УКУПНО:

Буџет

Самофинансирање

0

7

0

7

Укупно

Школарина
за држављане
Србије (дин.)

Школарина
за странце
(евра)

200.000,00

4500

7

7

2. Услови конкурисања:

1. Докторске академске студије може уписати лице са завршеним основним и мастер
акадeмским студијама у пољу техничко - технолошких наука, природно-математичких и
друштвено - хуманистичких наука са стечених најмање 300 еспб, уз услове који су дефинисани
Правилима докторских студија Техничког факултета „Михајло Пупин“ у Зрењанину.
2. Докторске академске студије може уписати лице са стеченим називом магистра наука у
пољу техничко - технолошких наука или у пољу друштвено - хуманистичких наука, уз услове
који су дефинисани Правилима докторских студија Техничког факултета „Михајло Пупин“ у
Зрењанину.
.
3. Полагање пријемног испита
Није предвиђено Правилником Факултета
4. Kонкурсни рок:
- термини за пријављивање: 29 и 30. новембра 2021. године.
- прелиминарна ранг листа: 1.децембра 2021. године
- коначна ранг листа: 3. децембра 2021. године

- упис: 6.и 7. децембра 2021. године.
5. Документација која се подноси приликом пријављивања кандидата:
На конкурс је потребно поднети следећа документа:
- пријаву на конкурс (може се купити у скриптарници Факултета),
- оригинал или оверене фотокопије:диплома основних академскихи мастер/магистарских студија
- уверења о положеним испитима на оба нивоа студија
- лична карта на увид
- очитана лична карта или копија личне карте
- објављене научне радове
- доказ о уплати накнаде за пријаву на конкурс.
Кандидат који је остварио право на упис подноси:
• оригинална докумената из претходног става
• комплет образаца за упис (купује се у скриптарници Факултета);
• две фотографије формата 4,5 x 3,5 цм;
• доказ о уплати накнаде на име трошкова уписа
• доказ о уплати 1. рате школарине за самофинансирајуће студенте.
6. Новчане накнаде:
- пријава на конкурс: 10.000 динара
- за упис: 10.000 динара
7. Критеријуми за утврђивање редоследа кандидата на ранг листи:
Редослед кандидата за упис утврђује се на основу следећих критеријумаaпрема Правилима
докторских студијаТехничкогфакултета „МихајлоПупин“ у Зрењанину.(Правилник се може
видети на сајту Факултета).
1. Просечна оцена студирања (основне и мастер/магистарске студије)
2. Дужина студирања
3. Научно истраживачки рад (индекс компетентности у складу са Правилником о поступку и
начину вредновања научуно истраживачких резултата, Сл. Гласник бр. 35/07)
За кандидате који су стекли услов за упис, а не упишу се у року предвиђеном конкурсом сматраће се
да су одустали од уписа и у том случају право уписа стиче следећи кандидат са ранг листе.
Примљени кандидати који су на конкурс поднели оверене фотокопије докумената, приликом уписа
МОРАЈУ поднети ОРИГИНАЛ документа.

Кандидати који су започели или завршили докоторке студије на другој високошколској
установи имају прво на упис на студијски програм Инжењерски менаџмент – докторске
студије на основу посебне одлуке Комисије за упис према усклађености два програма те се
доноси одлука о томе на коју годину студија се кандидат уписује.
Кандидати који су у претходном школовању студирали у статусу буџетских студената немају право
поновног уписа на исти ниво студија у овом статусу.
8. Начин и рокови за подношење жалбе на утврђени редослед:
Приговор се може поднети најкасније у року од 24 сата, од објављивања прелиминарне ранг листе,
лично на Техничком факултету «Михајло Пупин» у Зрењанину. Приговор се подноси Комисији за упис
студија, на чији предлог декан доноси решење по приговору у року од 48 сати од пријема приговора.
Скреће се пажња кандидатима да се строго придржавају наведених рокова, јер се неблаговремено
поднети приговори НЕЋЕ УВАЖИТИ.

9. Упис страних држављана:
- додатна документација која се подноси приликом пријављивања кандидата
1. нострификована диплома о завршеним основним и мастер/магистарским академским студијама,
2. доказ да је здравствено осигуран за школску годину коју уписује,
3. да влада српским језиком, што доказује уверењем овлашћене комисије.
Нострификована диплома мора се предати при упису, иначе се упис не може спровести.
10. Напомена:
Каднидати који су у претходном школовању студирали у статусу буџетских студената немају право
поновног уписа на исти ниво студија у овом статусу,што кандидати потврђују давањем изјаве при
упису.
- контакт телефони за добијање информација:
Деканат: 023/550-515, Студентскаслужба: 023/550-530, 023/550-531, 023/550-532

Декан Факултета
Проф. др Драгица Радосав

