ОБАВЕШТЕЊЕ
О БУЏЕТСКИМ МЕСТИМА НА МАСТЕР СТУДИЈАМА
Одлуком Владе Републике Србије о броју студената за упис у прву годину
студијских програма мастер струковних студија који се финансирају из буџета
Републике Србије за академије и високе школе струковних студија чији је оснивач
Република Србија у школској 2022/2023. години („Сл. гласник РС”, бр. 66/2022 од
10. јуна 2022. године) која ступа на снагу 18. јуна 2022. године предвиђено је
укупно 21 буџетско место на студијским програмима који се изводе у Академији
техничко-уметничких струковних студија Београд (у даљем тексту: Академија).
Академија ће у прву годину студијских програма мастер струковних студија, у
јунском уписном року 2022. године, вршити упис искључиво самофинансирајућих
студената како је предвиђено Конкурсом (бр. 2710/1 од 01.06.2022. године), у
складу са Одлуком Академије о расписивању Конкурса за упис студената у прву
годину мастер струковних студија за школску 2022/2023. годину (бр. 2710 од
31.05.2022. године), односно пре ступања на снагу напред наведене Одлуке Владе
Републике Србије.
У септембарском уписном року биће могуће конкурисати и за буџетска места на
мастер студијама у складу са Одлуком Владе, а рангирање ће се вршити у складу
са Правилником о условим и поступку за упис студената (бр. 451/1 од 19.04.2022.
године, Измена и допуна број: 48/15-5 од 13.05.2021. године и Измена и допуна
број: 2341 од 18.04.2022. године). Редослед кандидата за упис у прву годину
мастер струковних студија утврђује се на основу опште просечне оцене остварене
на основним студијама, дужине трајања претходних студија и стручне области,
односно завршеног студијског програма.
Предвиђен је следећи број буџетских места по студијским програмима:
БР. БУЏЕТСКИХ
МЕСТА
Електротехничко инжењерство
4
ВИШЕР
Мултимедијално инжењерство
2
Рачунарско инжењерство
2
ВШИКТ
Мрежно и софтверско инжењерство
2
Грађевинско инжењерство у високоградњи
2
ВГГШ
Геодезија - геоматика
2
Саобраћајно инжењерство
2
ВЖШ
Електротехника у саобраћају
1
Комерцијално пословање у саобраћају
1
Дизајн текстила и одеће
1
ВТШДТМ Текстилно инжењерство
1
Менаџмент у модној индустрији*
1
*у поступку акредитације (упис на студијски програм МСС ММИ очекује се у другом
уписном року 2022. године, у складу са Одлуком о броју студената за упис у прву годину
основних и мастер струковних студија за школску 2022/2023. годину, по студијским
програмима основних и мастер струковних студија Академије број: 2708 од 31.05.2022.
године.
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