Конкурс за упис студената у прву годину основних академских студија у школској 2021/2022
години

1. Факултет за економију и инжењерски менаџмент уписује 426 студената у прву годину
основних академских студија у школској 2021/2022 години.
2. Кандидати који конкуришу, могу да се пријављују и уписују на следеће акредитоване
студијске програме: Пословна економија и финансије (у седишту установе уписује
130 студената, у високошколској јединици ван седишта установе без својства правног
лица – Лесковац уписује 50 студената); Инжењерски менаџмент у агробизнисууписује 40 студената; Пословна економија и финансије – студије на даљину уписује
30 студената; Екологија уписује 50 студената, Софтверско инжењерство уписује 60
студената и Друмски саобраћај и транспорт уписује 66 студената.
3. Право да конкуришу и да се уписују на Факултет, у оквиру уписне квоте утврђене под 1.,
имају лица са завршеном средњом школом у четворогодишњем трајању.
4. Кандидати који се уписују у квоту утврђену под 1., полажу пријемни испит.
5. Збиркe тестова за полагање пријемног испита за све студијске програме, се налази
на сајту факултета, у делу упис на основне академске студије. За студијске програме
Пословна економија и финансије, Пословна економија и финансије – студије на даљину
и Инжењерски менаџмент у агробизнису полаже се у облику теста из Опште културе; за
студијски програм Екологија полаже се тест из Биологије, за студијски програм
Софтверско инжењерство полаже се тест из области Информатика и за студијски
програм Друмски саобраћај и транспорт полаже се тест из Математике.
6.
Први уписни рок
Kонкурсни термини:
- пријављивање кандидата:
06. и 07. јула 2021. год.
(од 800 до 1500 сати);
- полагање пријемног испита:
09. јула 2021.год. (амфитеатар
Факултета од 9.30 до 12.00 сати)
- објављивање прелиминарне ранг листе:
13. јула 2021. год.
- објављивање коначне ранг листе:
15. јула 2021. год.
- упис примљених кандидата:
15. и 16. јула 2021. год.
(од 800 до 1500 сати).
Други уписни рок
У случају да се не попуни утврђени број места према Дозволи за рад на неком
студијском програму, приступиће се реализацији уписа у другом уписном року.
Kонкурсни термини:
- пријављивање кандидата:
25. августа 2021. год.
(од 800 до 1500 сати);
- полагање пријемног испита:
27. августа 2021. год. (амфитеатар
Факултета од 9.30 до 12.00 сати)
- објављивање прелиминарне ранг листе:
30. августа 2021. год.
- објављивање коначне ранг листе:
01. септембра 2021. год.
- упис примљених кандидата:
02. и 03. септембра 2021. год.
(од 800 до 1500 сати).
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Трећи уписни рок
У случају да се не попуни утврђени број места према Дозволи за рад на неком
студијском програму, приступиће се реализацији уписа у трећем уписном року.
Kонкурсни термини:
- пријављивање кандидата:
21. септембра 2021. год.
(од 800 до 1500 сати);
- полагање пријемног испита:
23. септембра 2021.год. (амфитеатар
Факултета од 9.30 до 12.00 сати)
- објављивање прелиминарне ранг листе:
24. септембра 2021. год.
- објављивање коначне ранг листе:
28. септембра 2021. год.
- упис примљених кандидата:
29. септембра 2021. год.
(од 800 до 1500 сати).
Пријава кандидата, организација пријемног испита и упис обављаће се по истим
пропозицијама за сва три уписна рока.
7. Начин правне заштите кандидата
Kандидат може поднети приговор на тачност бодовања свог теста на прелиминарној ранглисти и на исправност обављања пријемног испита. Приговор се може поднети дана 14.07.
2021. год. За други уписни рок приговор се може поднети 31.08.2021. год., а за трећи уписни
рок 27.09.2021. год. Приговор се адресира на декана, а предаје се Студентској служби, у
времену од 8.00 до 12.00 сати. По приговору се решава у року од 24 сата по подношењу.
8. Мерила за утврђивање редоследа кандидата на ранг-листи
– највише 40 бодова кандидат остварује по основу успеха у средњој школи;
– највише 60 бодова кандидат остварује на тесту;
– кандидат мора остварити најмање 50 бодова (од укупних 100 бодова) да би остварио
право на упис и рангирање.
9.

Накнаде
-

накнада за полагање пријемног испита: 4.000,00 динара (приликом пријављивања
подноси се уплатница); школарина се уплаћује у више рата у току трајања школске
године.
 За студенте који уписују студијски програм Пословна економија и финансије
школарина износи 1.500 ЕУР-а у динарској противвредности. За школску
2021/2022 годину одобрен је промотивни попуст у висини од 10 % за први
уписни рок, за прву годину студија. Овако утврђен износ школарине односи
се на студнете који уписују наведени студијски програм у седишту установе и у
високошколској јединици.
 За студенте који уписују студијски програм Инжењерски менаџмент у
агробизнису, Екологија, Софтверско инжењерство и Друмски саобраћај и
транспорт, одобрен је промотивни попуст у висини од 20 %, за школску
2021/2022 годину, те она износи 1.200 ЕУР-а у динарској противвредности.
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За студенте који уписују студијски програм Пословна економија и финансије –
студије на даљину одобрен је промотивни попуст у висини од 20 %, за школску
2021/2022 годину, те она износи 1.200 ЕУР-а у динарској противвредности.
Школарина за стране држављане који уписују основне академске студије
студијски програм Пословна економија и финансије и студијски прогам
Софтверско инжењерство износи 2.000 ЕУР-а у дин. противв.; за студијске
програме Инжењерски менаџмент у агробизнису и Екологија одобрен је
промотивни попуст у висини од 25 %, тако да школарина износи 1.500 ЕУР-а у
дин. противв.

У висину школарине нису урачунати трошкови израде дипломе и додатка дипломи, што
износи 300 ЕУР-а у дин. противв.
Приликом уписа подноси се уплатница са уплаћеном првом ратом од минимум 300
ЕУР-а у динарској противвредности.
Накнада за полагање пријемног испита уплаћује се на текући-рачун Факултета – 33015003002-53, отворен код Credit Agricole banke. На исти рачун уплаћује се и школарина.
Декан Факултета
Проф. др Драган Солеша
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