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СТУДИЈСКИ ПРОГРАМИ ЗА КОЈЕ СЕ КОНКУРС РАСПИСУЈЕ: 

Студијски програм заједнички изводе Универзитет у Београду, Шумарски факултет, 

Универзитет у Новом Саду-Пољопривредни факултет и Универзитет у Нишу-Факултет 

заштите на раду  

Заједнички студијаски програм мастер академских студија: 

- ЕРОЗИЈА ЗЕМЉИШТА И ПРЕВЕНЦИЈА ОД БУЈИЧНИХ ПОПЛАВА (60 ЕСПБ)                                                                              

БРОЈ СТУДЕНАТА:   

На заједнички студијски програм мастер академских студија Ерозија земљишта и превенција 

од бујичних поплава уписује се укупно 40 студената (по 8 студената са пет универзитета који 

учествију у реализацији програма). 

Број слободних места у другом уписном року има за 26 студената. 

ПОСЕБНИ УСЛОВИ КОНКУРСА: 

У прву годину заједничког студијског програма мастер академских студија може се уписати:  

(1) лице које је завршило основне академске студије, остваривши најмање 240 ЕСПБ бодова  

(2) лице које је завршило интегрисане студије односно мастер академске студије, остваривши 

најмање 300 ЕСПБ бодова. 

Кандидати који се пријављују за упис на заједнички мастер студијски програм треба да имају 

завршене основне академске студије, интегрисане студије односно мастер академске студије 

из образовно-научног поља техничко-технолошких и природно-математичких наука.  

Студенти се пријављују на мастер студијски програм на основу заједничког конкурса који 

расписују универзитети носиоци програма и који ће бити објављен на интернет адресама  

Универзитета у Београду, Универзитета у Новом Саду и Универзитета у Нишу. Остали 

учесници у студијском програму обавезни су такође да информацију о заједничком комкурсу 

објаве на својим интернет адресама. 

Кандидати подносе документацију која садржи: пријавни лист, диплому и додатак дипломи и 

CV кандидата. Документација за пријаву за упис се подноси на Универзитету у Београду 

Шумарском факултету. 

МЕРИЛА ЗА УТВРЂИВАЊЕ РЕДОСЛЕДА КАНДИДАТА: 

Редослед кандидата за упис у прву годину мастер академских студија утврђује се на основу: 

- опште просечне оцене са претходног нивоа образовања, 

- дужине студирања претходног нивоа студија, и 

- додатно остварених разултата релевантних за студијски програм који се уписује.  

Кандидати могу освојити 100 поена на основу опште просечне оцене, дужине студирања и 

додатно остварених резултата. 

Под општом просечном оценом подразумева се просечна оцена са основних студија  
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помножена са 7. По овом основу кандидати могу остварити највише 70 бодова. 

Кандидати на основу критеријума дужине студирања претходног нивоа студија могу да 

остваре максимално 20 поена. 

Додатно остварени резултати релевантни за мастер студијски програм који се уписује 

(награде, додатно стручно усавршавање у земљи и иностранству, објављени стручни радови, 

учешће у извођењу практичне и теренске наставе, чланство у домаћим и међународним 

студентским и стручним организацијама) максимално носе 10 поена. 

Комисију за пријем кандидата чине академски представници универзитета – носилаца 

студијског програма који учествују у његовој реализацији.  

Студенти се уписују на основу јавно доступне ранг листе објављене на Шумарском 

факултету Универзитета у Београду на коме су аплицирали и на интернет страницама 

универзитета носилаца заједничког студијског програма. Упис студената врши се на 

Универзитету и Београду Шумарском факултету. 

ВИСИНА ШКОЛАРИНЕ: 

Студенти уписани на заједнички мастер студијски програм у школској 2021/22. години не 

плаћају школарину. Школарина за ову школску годину је финансирана из буџета ERASMUS 

+K2 пројекта „Ерозија земљишта и превенција од бујичних поплава: Развој курикулума на 

универзитетима држава Западног Балкана (СЕТОФ)“. 

 

Кандидати подносе пријаве на конкурс студентској служби Шумарског факултета 

Универзитета у Београду од 10 до 13 часова. 

Кандидати из Босне и Херцеговине подносе пријаве преко студентске службе Шумарског 

факултета Универзитета у Бањој Луци и Шумарског факултета Универзитета у Сарајеву, које 

се прослеђују студентској служби Шумарског факултета Универзитета у Београду. 

 

Други уписни рок: 

Пријављивање кандидата - 19. и 20. октобра 2021. године. 

Прелиминарна ранг листа - објављује се 22. октобра 2021. год. после 15,00 часова на сајту 

Шумарског факултета Универзитета у Београду. 

Жалбе кандидати могу да поднесу 25. октобра 2021. године до 10 часова преко сајта 

студентске службе Шумарског факултета Универзитета у Београду. Одговор на жалбе ће се 

доставити истог дана до 15 часова. 

Коначна ранг листа објављују се - 26. октобра 2021. год. до 15,00 часова. 

Упис кандидата: 27. и 28. октобра 2021. године на Шумарском факултету Универзитета у 

Београду (од 10 – 13 часова). 

 

 


