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Факултет за машинство и грађевинарство у Краљеву Универзитета у Крагујевцу расписује други конкурс за упис студената у прву годину основних академских студија школске 2022/2023.
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ФАКУЛТЕТ ЗА МАШИНСТВО И
ГРАЂЕВИНАРСТВО У КРАЉЕВУ
УНИВЕРЗИТЕТА У КРАГУЈЕВЦУ
И
ФАКУЛТЕТ ТЕХНИЧКИХ НАУКА
УНИВЕРЗИТЕТ У НОВОМ САДУ

Факултет за машинство и грађевинарство у Краљеву Универзитета у Крагујевцу и Факултет
техничких наука, Универзитет у Новом Саду, расписују други конкурс за упис студената у прву
годину основних академских студија школске 2022/2023. године на заједничке студијске програме:
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Одлуком Владе Републике Србије, такође је утврђен и број студената чије ће студирање бити
финансирано из буџета Републике Србије на основу афирмативних мера:
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са инвалидитетом

2

припадници ромске националности

2

држављани Републике Србије који су у школској 2021/2022.
години средњу школу завршили у иностранству
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УСЛОВИ ЗА УПИС
У прву годину основних академских студија машинско и грађевинско инжењерство има право да се упише лице са завршеном средњом школом у четворогодишњем трајању.
МЕРИЛА ЗА УТВРЂИВАЊЕ РЕДОСЛЕДА КАНДИДАТА
Редослед кандидата за упис на основне академске студије утврђује се на основу општег успеха постигнутог у средњем образовању и резултата постигнутих на пријемном испиту.
Општи успех постигнут у средњем образовању бодује се тако што се збир просечних оцена са
све четири године средње школе помножи бројем 2, при чему је максимални број поена које
кандидат стиче по овом основу једнак 40.
Кандидати који конкуришу на студијске програме Машинско инжењерство и Грађевинско инжењерство полажу пријемни испит из МАТЕМАТИКЕ.
Кандидати који конкуришу на студијски програм Инжењерство заштите на раду полажу пријемни испит из МАТЕМАТИКЕ или из МАТЕМАТИКЕ СА ПРОВЕРОМ СКЛОНОСТИ.
Резултати постигнути на пријемном испиту бодују се максимално са 60 поена.
Максималан број поена које кандидат може да оствари при рангирању је 100.
Кандидат, који је као ученик III или IV разреда средње школе освојио једно од прва три појединачна места на републичком такмичењу које организује ресорно Министарство или на међународном такмичењу из Математике, не полаже пријемни испит. Таквом кандидату вреднује
се пријемни испит максималним бројем бодова.
Кандидатима који су положили пријемни испит из математике на другим сродним техничким
факултетима чији је оснивач Република Србија признају се резултати пријемног испита и могу
се уписати на Факултет без поновног полагања пријемног испита.
Кандидат може бити уписан на терет буџета ако се налази на ранг листи до броја одобреног
за упис кандидата на терет буџета и има више од 51 бода.
Кандидат може бити уписан као самофинансирајући студент уколико се на ранг листи налази
до утврђеног укупног броја студената и има најмање 30 бодова.

ПОСТУПАК СПРОВОЂЕЊА КОНКУРСА У ДРУГОМ КОНКУРСНОМ РОКУ

ТЕРМИН

АКТИВНОСТ

од 29. августа до 2. септембра
2022. год. од 9.00 до 14.00 часова

Пријављивање кандидата у Студентској служби
факултета или путем сајта

5. септембра 2022. год.
до 15 часова

Објављивање листе пријављених кандидата

6. септембра 2022. год.
од 11.00 до 13.00 часова

Полагање пријемног испита
(математика и математика са провером склоности)

6. септембра 2022. год.

Објављивање прелиминарне ранг листе

7. септембра 2022. год.

Објављивање коначне ранг листе

од 8. до 9. септембра 2022. год.
од 9.00 до 14.00 часова

Упис кандидата

НАЧИН И РОКОВИ ЗА ПОДНОШЕЊЕ ЖАЛБЕ НА УТВРЂЕНИ РЕДОСЛЕД
Кандидат може поднети жалбу на регуларност поступка утврђеног конкурсом, регуларност
пријемног испита или своје место на ранг листи у року од 24 сата од дана објављивања прелиминарне ранг листе на огласној табли Факултета.
Жалба се подноси Комисији за упис Факултета, на чији предлог декан доноси решење по жалби. Након одлучивања о жалби Комисија утврђује и објављује коначну ранг листу свих кандидата са укупним бројем бодова стеченим по свим критеријумима.
Коначна ранг листа је основ за упис кандидата.
Приликом пријаве на конкурс (образац се добија на Факултету или преузима са сајта Факултета) кандидати прилажу оригинале или фотокопије (или скенирана документа за електронско
пријављивање) следећих докумената:
• извод из матичне књиге рођених,
• сведочанства сва четири разреда завршене средње школе,
• диплому о положеном завршном односно матурском испиту,
• доказ о уплати накнаде за полагање пријемног испита у износу од 3.500,00 дин,
• очитану личну карту или фотокопију личне карте.
Школарина за студенте који сами сносе трошкове студија износи 60.000,00 динара.
Школарина за стране студенте износи 1.500 €.
Програм за полагање пријемног испита и обавештења могу се добити путем:
- телефона 036/383-377; 383-378,
- сајта Факултета за машинство и грађевинарство у Краљеву www.mfkv.kg.ac.rs и
- е-mail адресе: nastava@mfkv.kg.ac.rs

