ПРЕЧИШЋЕНИ ТЕКСТ

ПРАВИЛНИК О УПИСУ СТУДЕНАТА НА СТУДИЈСКЕ ПРОГРАМЕ
ФАКУЛТЕТА ЗА СПОРТ И ТУРИЗАМ
I ОСНОВНЕ ОДРЕДБЕ
Члан 1.
Овим Правилником утврђују се услови и начин уписа студената на
акредитоване студијске програме Факултета првог, другог и трећег
степена студија, ближа мерила за утврђивање редоследа кандидата за упис
и друга питања од значаја за упис.
Члан 2.

На акредитоване студијске програме које организује Факултет могу се
уписати кандидати под условима и на начин уређен Законом и Статутом
овог Факултета.

Факултет за спорт и туризам у Новом Саду расписује јавни конкурс за упис
на све акредитоване студијске програме које реализује Факултет за све
врсте и нивое студија.
Члан 3.

Лице из члана 2. овог Правилника може да се упише на студијски програм
ако се пријавило на јавни конкурс и ако оствари број бодова који му
обезбеђује место на ранг листи пријављених кандидата које је у оквиру
броја утврђеног за упис на студијски програм.
Члан 4.

Лице које је завршило претходно образовање или део образовања у
иностранству, може да се упише на студијски програм ако му се призна
стечена страна школска, односно високошколска исправа у складу са
Законом и посебним општим актом Факултета.
Члан 5.

Страни држављани или држављани Републике Србије који су диплому
стекли у иностранству уписују се на студијске програме под истим
условима, али уз обавезу претходне нострификације стечене дипломе, у
складу са Законом о високом образовању.
II УПИС НА ПРВИ СТЕПЕН СТУДИЈА

Услови уписа у I годину основних академских студија
Члан 6.
У прву годину основних академских студија (у даљем тексту основних
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студија) које реализује Факултет може да се упише лице које има завршено
средње образовање.
Члан 7.

Редослед кандидата за упис у прву годину основних студија утврђује се на
основу општег успеха постигнутог у средњем образовању и резултата
постигнутих на класификационом испиту према мерилима утврђеним
Статутом Факултета и конкурсом за упис на студијске програме.
Пријемни испит и мерила за утврђивање редоследа кандидата на ранг
листи
Члан 8.
Кандидат који конкурише на студије првог степена полаже
класификациони
испит, односно испит за проверу склоности и
способности. Факултет организује пријемни испит независно од броја
пријављених кандидата за упис у прву годину основних студија.
Члан 9.

Ранг листа кандидата утврђује се на основу успеха у средњошколском
образовању и успеха на класификационом испиту, тако што кандидат
остварује највише 40 бодова по основу успеха у средњошколском
образовању и највише 60 бодова на пријемном испиту.
Члан 10.

Класификациони испит на студијским програмима из области Менаџмент
и бизис у туризму и Психологија вреднује се на следећи начин:
20% тест општег образовања,
20% тест познавања области,
20% мотивационо писмо,
40% успех остварен у средњој школи.

Класификациони испит на студијском програму Физичко васпитање и
спорт вреднује се на следећи начин:
10% тест општег образовања,
20% тест моторичке компетентности,
20% тест познавања области,
10% мотивационо писмо,
40% успех остварен у средњој школи.

Тест моторичке компетентности састоји се из: УКК за процену максималне
потрошње кисеоника, процена опште координације, процена специфичне
координације, пливање на 50 метара.

На основу ових критеријума формира се ранг листа. Пример тестова од
претходних година, као и списак препоручене литературе може се преузети
на сајту ТИМС-а или у Студентској служби.
Члан 11.
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Кандидат стиче право на упис на основу места на ранг листи, у оквиру
квоте за упис и ускладу са утврђеним минималним бројем бодова за упис.
Члан 12.

Пре сваког класификационог испита
спровођење класификационог испита.
Комисија:

декан

именује

Комисију

за

- припрема и прегледа тестове
- врши бодовање и рангирање кандидата.
- утврђује редослед кандидата постигнутог на испиту за проверу склоности
и способности, и по основу општег успеха;
- објављује на огласној табли Факултета листу примљених кандидата и
листу кандидата који нису примљени, даје објашњења кандидатима која се
односе на пријем кандидата и упис у прву годину студија.
Комисија обавља послове из овог члана у пуном саставу, а одлуке доноси
већином гласова укупног броја чланова.
Члан 13.

На утврђен редослед кандидата за упис у 1. годину студија може се поднети
приговор Декану Факултета у року од три дана од дана објављивања
резултата конкурса.
Декан Факултета решава по приговору из става 1. овог члана у року од три
дана од дана подношења приговора.

На решење из става 2. овог члана може се уложити жалба Савету Факултета
у року од три дана од достављања решења.

Савет Факултета решава по жалби из става 3. овог члана у року од три дана
од дана достављања решења.
Упис на први степен студија са других високошколских установа
Члан 14.

Факултет за спорт и туризам омогућава кандидатима који су већ уписани
или су завршили школовање на некој од високошколских установа из
области спорта, туризма или психологије (факултети, високе школе, више
школе) да наставе своје студије на основним студијама на акредитованом
студијском програму.
Члан 15.

Кандидати који прелазе са других факултета, или настављају на овом
Факултету своје студије након завршене високе или више школе,
достављају студентској служби Факултета за спорт и туризам уверење о
положеним испитима на претходним студијама као и план и програм по
којем је кандидат студирао.
На основу достављене документација, декан Факултета утврђује предлог
наставка студирања на Факултету за спорт и туризам. Кандидату се
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доставља одговор са следећим подацима: број признатих испита, предлог
уписа на одговарајућу годину, број и назив евентуалних диференцијалних
испита.
III УПИС НА МАСТЕР АКАДЕМСКЕ СТУДИЈЕ
Члан 16.
У прву годину мастер академских студија, може се уписати лице које је
завршило одговарајуће основне академске студије на Факултету за спорт и
туризам или сродном факултету остваривши најмање 240 ЕСПБ бодова.

Студенти који су завршили основне академске студије на Факултету за
спорт и туризам или сродном факултету не полажу пријемни испит.

Кандидати који долазе са несродних факултета полажу приступни испит
који се састоји из теста познавања области коју желе да студирају.
Члан 17.

Рангирање кандидата се врши према сродности научној области студијског
програма на који се уписују, оствареној просечној оцени, и времену трајања
студирања.
Просечна оцена за време студирања учествује са 70%, док дужина
студирања утиче са 30% у коначном броју поена сваког кандидата.

Свака година паузирања после завршетка основних академских студија
рачуна се као година студирања основних академских студија.
Члан 18.

Кандидати који су завршили четворогодишње основне академске студије
из научне области сродне студијском програму на који се уписују, остварују
укупан број поена по следећој формули:
У = (7 х А - 5 х В + 50) х 0.85 ,
При чему је

А: остварена просечна оцена на претходном нивоу студирања
В: број година студирања; овај број се заокружује на 0.5.
Члан 19.

Коначна ранг листа формира се према оствареном укупном броју поена
сваког кандидата. Пријављени кандидати стичу право уписа на мастер
академске студије, у складу са својом позицијом на коначној ранг листи,
IV УПИС НА ДОКТОРСКЕ СТУДИЈЕ
Члан 20.
Докторске студије има право да упише лице:

а)
- које има завршене мастер академске студије са укупно
остварених најмање 300 ЕСПБ бодова, или
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- које има академски степен магистра наука, или

- које има VII1 степен стручне спреме према прописима који су
важили до ступања на снагу важећег Закона о високом образовању,
б) - које је претходне студије окончало у научној области докторског
студијског програма;

- које је претходне нивое студија окончало са просечном оценом
најмање 8.

Кандидати који не испуњавају услове за упис из става 1. тачке б) из овог
члана полажу приступни испит.
Члан 20а.

За кандидате који не испуњавању услове за упис из става 1. тачке б) из
претходног члана Веће докторских студија утврђује време одржавања
приступног испита и састав комисије која ће га спровести.
Члан 20б.

Положени испити на магистарским или на другим докторским студијама
могу се признати као реализација дела докторских студија на које се
кандидат уписује. О томе одлуку доноси Веће докторских студија.
Члан 20в.

Редослед кандидата за упис на прву годину докторских студија утврђује се
на основу просечне оцене остварене на претходним академским студијама
и компетентности кандидата утврђене на основу остварених научних
резултата.
Председник
Наставно–научног већа

Проф. Др Душан Перић,s.r.
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