ОПШТЕ ОДРЕДБЕ
У прву годину мастер академских студија може се уписати:
1. лице које је завршило основне академске студије у одговарајућој или сродној

научној области и остварило најмање 240 ЕСПБ бодова;
2. лице које је завршило одговарајуће или сродне акредитоване мастер академске
студије и на претходним нивоима студија остварило најмање 300 ЕСПБ бодова;
3. лице које је завршило одговарајуће или сродне четворогодишње или петогодишње
студије, по правилима која су важила пре ступања на снагу Закона о високом
образовању (VII-1).
(А) Мастер академске студије може уписати лице које које је завршило одговарајуће
студијске програме у научној области технолошко инжењерство, и то:
1. На студијски програм Хемијске технологије може се уписати лице које је на
основним академским студијама завршило студијски програм Хемијске технологије.
2. На студијски програм Прехрамбенa технологијa и биотехнологија може се уписати
лице које је на основним академским студијама завршила студијски програм
Прехрамбенa технологијa и биотехнологија.
3. На студијски програм Текстилнe технологије може се уписати лице које је на
основним академским студијама завршили студијски програм Текстилне
технологије.
(Б) Сродне студије/научне области за упис на мастер академске студије који се
реализују на Факултету, припадају следећим научним областима:
- технолошко инжењерство,
- биотехничке науке,
- инжењерство заштитe животне средине,
- хемијске науке,
- физичко-хемијске науке,
- биолошке науке,
- наука о заштити животне средине и заштити на раду и
- фармацеутске науке.
Комисија за наставу може, на образложени предлог Комисије за вредновање и
рангирање кандидата за упис на мастер академске студије, да поред студија/научних
области наведених у претходном ставу, утврди и сродност других студија/научних области.
Ранг листа пријављених кандидата формира се за сваки студијски програм посебно,
Место кандидата на ранг листи одређује се на основу броја остварених бодова.
Број бодова (ББ) израчунава се на следећи начин:
К
К- корективни фактор
Код кандидата који је завршио претходне одговарајуће студије утврђене тачком (А)
овог Конкурса, за наставак студија: на истом студијском подручју, корективни фактор је 1
(К=1), на другом студијском подручју у оквиру студијског програма, корективни фактор је
0,9 (К=0,9) и за наставак студија на другом студијском програму корективни фактор је 0,8
(К=0,8).

Код кандидата који су завршили сродне студије утврђене тачком (Б) овог Конкурса, за
наставак студија на мастер академским студијским програмима, корективни фактор је
0,6 (К=0,6).
Дужина трајања студија, односно студирања, као и просечна оцена, рачунају се
заокруживањем на две децимале.
Дужина студирања кандидата изражена у месецима обухвата период за који је
кандидат завршио студије.
Просечна оцена члана рачуна се на следећи начин: саберу се све оцене које су
остварене на основним студијама, те се овај збир подели укупним бројем положених
испита који се бројчано оцењују
Године мировања се не рачунају у године студирања.
Кандидат може уложити приговор на регуларност пријемног испита или своје место на
прелиминарној ранг листи у року од 36 сати од објављивања ранг листе на Факултету.
Приговор се подноси у писаној форми Комисији за спровођење пријемног испита за
студијски програм за који је конкурисао, на чији предлог декан доноси решење по
приговору у року од 24 сата од пријема приговора.
Ако се кандидат који је остварио право на упис, не упише у року утврђеном конкурсом,
уместо њега може се уписати следећи кандидат према редоследу утврђеном на
коначној ранг листи.
Кандидат који се на коначној ранг листи студијског програма за који је конкурисао
нађе испод броја одобреног за упис, може се уписати на други студијски програм у
оквиру расположивих слободних места.
На истом степену студија студент може бити уписан у статусу студента који се
финансирају из буџета само једанпут.
Страни држављанин може да се упише на студијски програм под истим условима као
и домаћи држављанин, с тим што уз пријаву на конкурс мора да достави
нострификовану диплому о претходном образовању и оствареном броју ЕСПБ бодова,
пружи доказ о познавању српског језика у складу са Статутом Универзитета и доказ о
здравственом осигурању.
Услови и ближи критеријуми за упис на мастер академске студије утврђени су
Правилником о упису на студијске програме Технолошког факултета у Лесковцу, као и
одредбама Заједничког конкурса.
Висина школарине за самофинансирајуће студенте износи 54.000 динара, а за стране
држављане 1.600 ЕUR-а.
За непопуњена места у првом уписном року, факултети ће на огласним таблама и
својим интернет страницама објавити други уписни рок.

