УНИВЕРЗИТЕТ У КРАГУЈЕВЦУ
ЕКОНОМСКИ ФАКУЛТЕТ
Број: 1660/VIII
Датум: 27.06.2018. године
Крагујевац

Наставно-научно веће Економског факултета у Крагујевцу, на основу чл. 87. ст. 1. алинеја 26.
Статута Факултета, на седници одржаној 27.06.2018. године, донело је

ОДЛУКУ
О КРИТЕРИЈУМИМА ЗА РАНГИРАЊЕ КАНДИДАТА ЗА УПИС
НА МАСТЕР АКАДЕМСКЕ СТУДИЈЕ
ЕКОНОМСКОГ ФАКУЛТЕТА У КРАГУЈЕВЦУ
Члан 1.
Овом Одлуком уређују се критеријуми за рангирање кандидата за упис на мастер академске
студије Економског факултета у Крагујевцу.
Члан 2.
Рангирање кандидата за упис на мастер академске студије Факултета спроводи Комисија за
упис студената, образована одлуком Ректора Универзитета у Крагујевцу.
Члан 3.
Услови уписа на студијске програме мастер академских студија Факултета прописани су
Правилником о упису студената на студијске програме Универзитета у Крагујевцу и
Правилником о правилима студија Факултета.
Конкурс за упис студената на мастер академске студије отворен је, по правилу, 15 дана од
дана објављивања конкурса.
Члан 4.
Рангирање кандидата који су завршили основне академске студије у трајању од 4 (четири)
године (тј. у обиму од 240 ЕСПБ) из области економије по плану и програму који одговара
плану и програму Економског факултета у Крагујевцу врши се по основу просечне оцене на
основним академским студијама и времена трајања студирања.
Члан 5.
Кандидату из члана 4. ове одлуке се број бодова по основу просечне оцене рачуна по
формули:
Број бодова по основу просечне оцене на основним студијама = просечна оцена x 8
(осам)
Кандидату из става 4. ове одлуке се број бодова по основу времена студирања рачуна по
формули:

Број бодова по основу дужине студирања = 20 * (1-(Дужина студирања у месецима –
48)/ 96)
Као број месеци студирања се узима број започетих месеци од 1. октобра године уписа на
основне студије до датума стицања звања.
Укупан број бодова за кандидата из члана 4. ове одлуке је збир бодова остварен по основу
просечне оцене на основним студијама и по основу дужине студирања.
Уколико више кандидата има једнак укупан број остварених бодова, предност на листи има
кандидат са већом просечном оценом оствареном на основним академским студијама.
Члан 6.
Рангирање кандидати који су завршили основне академске студије у трајању од 4 (четири)
године (тј. у обиму од 240 ЕСПБ) из области економије по плану и програму који одступа од
плана и програма Економског факултета у Крагујевцу, као и кандидати који су основне
академске студије завршили из других области, врши се по основу: просечне оцене на
основним академским студијама, времена трајања студирања и резултата оствареног на
пријемном испиту.
Члан 7.
Кандидати из члана 6. ове одлуке полажу на пријемном испиту по два испита из програма
основних академски студија економије, у зависности од Модула Студијског програма кога
уписују. Полагање пријемног испита за ове кандидате спроводи се након окончања конкурса
за пријављивање кандидата за упис на мастер академске студије Факултета.
Кандидати из чл. 6. који конкуришу за упис на студијски програм ЕКОНОМИЈА, дужни су
да положе следеће испите:
1. За модул Општа економија;
- Основи макроекономије,
- Микроекономија.
2. За моду Финансије, берзе и банкарство:
- Монетарне финансије,
- Банкарство.
Кандидати из чл. 6. који конкуришу за упис на студијски програм ПОСЛОВНА
ЕКОНОМИЈА И МЕНАЏМЕНТ, дужни су да положе следеће испите:
1. За модул Рачуноводсртво и пословне фианнсије:
- Управљачко рачуновдоство,
- Финансијско извештавање.
2. За модул Маркетинг:
- Маркетинг,
- Истраживање тржишта.

3. За модул Међународни менаџмент:
- Увод у менаџмент,
- Међународно пословање.
4. За модул Менаџмент у туризму:
- Економика туризма,
- Менаџмент у туризму и хотелијерству.
5. За модул Електронско пословање:
- Основи економије,
- Информациони системи.
Кандидати из чл. 6. који конкуришу за упис на студијски програм ФИНАНСИЈСКИ
МЕНАЏМЕНТ ЈАВНЕ УПРАВЕ, дужни су да положе следеће испите:
- Пословне финансије,
- Ревизија финансијских извештаја.

Члан 8.
Кандидату из члана 6. ове одлуке се број бодова по основу просечне оцене рачуна по
формули:
Број бодова по основу просечне оцене на основним студијама = просечна оцена x 3
(три)
Кандидату из става 6. ове одлуке се број бодова по основу времена студирања рачуна по
формули:
Број бодова по основу дужине студирања = 10 * (1-(Дужина студирања у месецима –
48)/ 96)
Као број месеци студирања се узима број започетих месеци од 1. октобра године уписа на
основне студије до датума стицања звања.
Кандидату из става 6. ове одлуке се број бодова по основу пријемног испита рачуна по
формули:
Број бодова по основу пријемног испита = број бодова остварен на испиту из првог
наставног предмета + број бодова остварен на испиту из другог наставног предмета
Максимално могући број бодова на пријемном испиту, по предмету је 30 (тридесет).
Пријемни испит се сматра положеним уколико је на сваком наставном предмету остварено
минимално 15 поена.
Укупан број бодова за кандидата из члана 6. ове одлуке је збир бодова остварен по основу
просечне оцене на основним студијама, по основу резултата са пријемног испита и по основу
дужине студирања.
Уколико више кандидата има једнак укупан број остварених бодова, предност на листи има
кандидат са већом просечном оценом оствареном на основним академским студијама.

Члан 9.
Након обављеног рангирања кандидата за упис на мастер академске студије, Комисија за
упис студената Факултета саставља прелиминарну јединствену ранг листу, према оставеном
броју поена кандидата.
Прелиминарна јединствена ранг листа објављује се на огласној табли и интернет страници
Факултета.
Члан 10.
Кандидат за упис на мастер академске студије има право да поднесе приговор Декану
Факултета на редослед кандидата за упис на прелиминарној јединственој ранг листи, у року
од 2 (два) дана од дана објављивања листе.
По приговору учесника конкурса, Декан доноси решење у року од 3 (три) дана од дана
пријема приговора.
Након одлучивања по приговорима, односно након истека рока за приговор, Комисија за
упис студената утврђује Коначну ранг листу за упис на мастер академске студије Факултета.
Коначна ранг листа објављује се на огласној табли и интернет страници Факултета. Коначна
ранг листа је онсов за упис студената на мастер академске студије Факултета.

ПРЕДСЕДНИК ВЕЋА
Проф. др Петар Веселиновић
Доставити:
- Продекану за наставу
- Служби за наст. и студ. питања
- Архиви Факултета

