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АСОЦИЈАЦИЈА ЦЕНТАРА ЗА ИНТЕРДИСЦИПЛИНАРНЕ 
И МУЛТИДИСЦИПЛИНАРНЕ СТУДИЈЕ И ИСТРАЖИВАЊА - АЦИМСИ 
21000 Нови Сад, Др Зорана Ђинђића 1 
Телефон: 021 485 2027, 021 485 2033 
Факс: 021 450 418 
Жиро рачун: 840-631666-25 (позив на број 05101636534) 
E-mail: studentska.sluzba@uns.ac.rs 
Интернет адреса: http://www.uns.ac.rs 
 

МАСТЕР АКАДЕМСКЕ СТУДИЈЕ 
 

1. Број слободних места за упис студената: 
На мастер академске студије Форензика може се уписати укупно 25 студената и то: 
- 3 студента чије се образовање финансира из буџета и 
- 22 самофинансирајућа студента. 
 
На поједине студијске програме може се уписати следећи број студената: 

Студијски програм Буџет Самофин. Укупно 
Школарина 

за држављане 
Србије (дин.) 

Школарина 
за странце 

(евра) 

Форензика 3 22 25 100,000.00 2,300.00 

Укупно 3 22 25   

НАПОМЕНА: Студент који се финансира из буџета може у том статусу да има уписан само један 
студијски програм на истом нивоу студија. 
 

2. Услови конкурисања: 
Завршене основне академске студије (240 ЕСПБ), мастер академске или интегрисане академске 
студије (300 ЕСПБ) којима је стекао одговарајуће компетенције за упис на МАС форензике и праћење 
наставе из предмета изборног блока за који се студент опредељује, а који су дефинисани у 
курикулуму студијског програма МАС форензика.  

 
3. Полагање пријемног испита је предвиђено за следећи студијски програм: 

Полагање пријемног испита није предвиђенo. 
 

4. Конкурсни рок: 
- пријављивање кандидата: 21.11-1.12.2016. 
- објављивање прелиминарне ранг листе: 2.12.2016. 
- објављивање коначне ранг листе: 6.12.2016. 
- упис примљених кандидата: 7-8.12.2016. 

 
5. Документација која се подноси приликом пријављивања кандидата: 

Кандидати приликом пријаве на конкурс подносе на увид оригинална документа, а уз пријавни лист 
(налази се на веб сајту Универзитета – www.uns.ac.rs) подносе:  

1. копију дипломе о претходно завршеним студијама и 
2. кратку биографију. 
 

Кандидат који је остварио право на упис подноси:  
1. две фотографије формата 4,5 x 3,5 цм; 
2. копију личне карте (оригинал на увид) - у случају чиповане личне карте потребно је доставити 

очитану личну карту; 
3. доказ о уплати накнаде на име трошкова уписа и премије за колективно осигурање студената; 
4. доказ о уплати накнаде за самофинансирајуће студенте (школарина се може уплатити у пуном 

износу или у највише четири једнака дела). 
 
Потребну документацију доставити лично или послати поштом на адресу: 
Универзитет у Новом Саду 
Др Зорана Ђинђића 1 
21000 Нови Сад 
 

6. Новчане накнаде: 
- материјални трошкови уписа: 5.000,00 динара 

 
7. Критеријуми за утврђивање редоследа кандидата на ранг листи: 
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Утврђени су Правилником о упису студената на студијске програме Универзитета у Новом Саду 
(члан 9). 
 
На основу критеријума из конкурса Универзитет у Новом Саду сачињава ранг листу пријављених 
кандидата на основу опште просечне оцене на претходном нивоу студија (највише 70%) и дужине 
студирања на претходном нивоу студија (највише 30%). Право уписа на мастер академске студије 
форензике стиче кандидат који је на ранг листи рангиран у оквиру броја студената предвиђених за 
упис. 
 

8. Начин и рокови за подношење жалби на утврђени редослед: 
Жалбе се подносе писменим путем Комисији за упис, у року од 36 сати од објављивања 
прелиминарне ранг листе. 
 

9. Упис страних држављана: 
На мастер академске студије могу се уписати страни држављани уз претходно признавање страних 
високошколских исправа и проверу знања српског језика као и ако испуне друге услове утврђене 
Правилником о упису студената на студијске програме Универзитета у Новом Саду. 
 

10. Контакт телефони за додатне информације: 021 485 2027, 021 485 2033. 


