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ФАКУЛТЕТ ИНЖЕЊЕРСКИХ НАУКА УНИВЕРЗИТЕТА У КРАГУЈЕВЦУ 

34000 Крагујевац, Сестре Јањић 6 

Тел. 034/336-000 

фаx: 034/333-192 

e-mail: kontakt@fink.rs 

web: www.fink.rs  

  

Факултет инжењерских наука Универзитета у Крагујевцу РАСПИСУЈЕ: 

 

К О Н К У Р С   

за упис на МАСТЕР АКАДЕМСКЕ  СТУДИЈЕ 

III рок 

Факултет инжењерских наука Универзитета у Крагујевцу у школској 2019/2020. години уписује 

студенте на мастер академске  студије на следећим студијским програмима: 

 

1. МАШИНСКО ИНЖЕЊЕРСТВО - двогодишње мастер студије (120 ЕСПБ) 

Број буџетских места: 21 

Број самофинансирајућих места: 9 

Модули: 

 

 Машинске конструкције и механизација 

 Друмски саобраћај 

 Енергетика и процесна техника 

 Индустријски инжењеринг 

 Информатика у инжењерству 

 Моторна возила и мотори 

 Примењена механика и аутоматско управљање 

 Производно машинство  

 

Услови уписа:  

Право на упис имају сви  студенти који су завршили основне трогодишње академске студије на 

Факултету инжењерских наука Универзитета у Крагујевцу или неком другом факултету са сродним 

студијским програмом, при чему су остварили најмање 180 ЕСПБ бодова.  
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2. АУТОМОБИЛСКО ИНЖЕЊЕРСТВО - двогодишње мастер студије (120 ЕСПБ) 

 

Број самофинансирајућих места: 12 

 

Услови уписа:  

Право на упис имају сви  студенти који су завршили основне трогодишње академске студије на 

Факултету инжењерских наука Универзитета у Крагујевцу или неком другом факултету са сродним 

студијским програмом, при чему су остварили најмање 180 ЕСПБ бодова. 

 

3. ИНДУСТРИЈСКО ИНЖЕЊЕРСТВО (ПОСЛОВНИ ИНФОРМАЦИОНИ СИСТЕМИ) - 

једногодишње мастер студије (60 ЕСПБ) 

Број самофинансирајућих места: 5 

  
Услови уписа:  

Право на упис имају сви  студенти који су завршили четворогодишње основне академске студије на 

неком од следећих факултета: Машински факултет, Технички факултет, Електротехнички факултет, 

Факултет oрганизационих наука као и неки од факултета сличнoг профила, при чему су остварили 

најмање 240 ЕСПБ бодова 

 

4. ИНЖЕЊЕРСКИ МЕНАЏМЕНТ - једногодишње мастер студије (60 ЕСПБ) 

Број самофинансирајућих места: 2 

 

Услови уписа:  

Право на упис имају сви  студенти који су завршили четворогодишње основне академске студије на 

неком од следећих факултета: Машински факултет, Технички факултет, Електротехнички факултет, 

Факултет oрганизационих наука као и неке од факултета сличних профила, при чему су остварили 

најмање 240 ЕСПБ бодова. 

 

 

5. ИНЖЕЊЕРСТВО ЗАШТИТЕ ЖИВОТНЕ СРЕДИНЕ - једногодишње мастер студије (60 

ЕСПБ) 

Број самофинансирајућих места: 2 

 

Услови уписа:  

Право на упис имају сви  студенти који су завршили четворогодишње основне академске студије на 

неком од следећих факултета: Машински факултет, Технички факултет, Електротехнички факултет, 

Факултет oрганизационих наука као и неке од факултета сличних профила, из научних области 

техничко-технолошких или природно математичких наука при чему су остварили најмање 240 ЕСПБ 

бодова.  
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6. УРБАНО ИНЖЕЊЕРСТВО - једногодишње мастер студије (60 ЕСПБ) 

Број самофинансирајућих места: 14 

 

Услови уписа:  

Право на упис имају сви  студенти који су завршили четворогодишње основне академске студије на 

неком од следећих факултета: Машински факултет, Технички факултет, Електротехнички факултет, 

Факултет oрганизационих наука као и неке од факултета сличних профила, из научних области 

техничко-технолошких или природно математичких наука при чему су остварили најмање 240 ЕСПБ 

бодова.  

 

7. БИОИНЖЕЊЕРИНГ - једногодишње мастер студије (60 ЕСПБ) 

Број самофинансирајућих места: 9 (3 на српском и 6 на енглеском језику) 

Услови уписа:  

Право на упис имају сви  студенти који су завршили четворогодишње основне академске студије на 

неком од следећих факултета: Машински факултет, Технички факултет, Електротехнички факултет, 

Факултет oрганизационих наука као и неке од факултета сличних профила, из научних области 

техничко-технолошких или природно математичких наука при чему су остварили најмање 240 ЕСПБ 

бодова.  

 

8. ЕЛЕКТРОТЕХНИКА И РАЧУНАРСТВО - једногодишње мастер студије (60 ЕСПБ) 

 

Број самофинансирајућих места: 15 

Услови уписа:  

На студијски програм мастер академских студија Електротехника и рачунарство може се уписати 

кандидат који је завршио основне академске студије на студијском програму Рачунарска техника и 

софтверско инжењерство Факултета инжењерских наука, или на студијском програму из области 

Електротехничко и рачунарско инжењерство на неком сродном факултету и стекао најмање 240 

ЕСПБ.   

 

 

 

1. Мерила за утврђивање редоследа кандидата  

Упис на студијски програм одређен је бројем расположивих места и местом кандидата на ранг листи 

која се утврђује на основу резултата претходно завршеног  школовања (постигнут просек на 

претходном нивоу студија и степен еквивалентности студијских програма). 

   

2. Конкурсни рок  

Пријаве на конкурс за упис студената на мастер академске студије примају се од: 24.10.2019.-

25.10.2019. од 10 – 14 часова у Служби за студентска питања на Факултету инжењерских наука, 

улица Сестре Јањић бр. 6, Крагујевац. Образац Пријаве за конкурс се може подићи у просторијама 

Службе за студентска питања или на огласној табли у холу објекта Д.  
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3. Школарина 

Висина школарине за самофинансирајуће студенте је: 

 за двогодишње мастер академске студије: 60000,00 динара 

 за једногодишње мастер академске студије: 80000,00 динара. 

 

 

 

 

4. Остале одредбе  

Кандидати приликом пријаве на конкурс предају:  

 попуњену пријаву, 

 очитана лична карта (или фотокопија), 

 оверену копију дипломе (уверења) о завршеним студијама (за студенте ФИН-а није потребно 

да копија буде оверена),  

 уверење о положеним испитима током основних студија (за студенте који нису завршили 

основне академске студије на ФИН-у),  

 доказ о уплати, 

 три фотографије 3,5 x 4,5 сm, 

 За трошкове које Факултет има у вези са спровођењем конкурса, кандидати плаћају накнаду у 

износу од 5000,00 динара на жиро-рачун Факултета инжењерских наука Универзитета у 

Крагујевцу, Сестре Јањић бр. 6, Крагујевац. Жиро-рачун Факултета је 840-7400760-81, са 

позивом на број  113.  

Контакт телефон: 034/336-000 

Е-пошта: studentska.sluzba@fink.rs   

mailto:studentska.sluzba@fink.rs

