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ТЕХНИЧКИ ФАКУЛТЕТ У БОРУ 
Бор , Војске Југославије 12 
Телефони: 030/422-375 студентска служба, 030/424-555 деканат  
Факс: 030/421-078 
E-mail: dekan@tf.bor.ac.rs 
Интернет адреса: www.tf.bor.ac.rs 
  
 
 
СТУДИЈСКИ ПРОГРАМИ ЗА КОЈЕ СЕ КОНКУРС РАСПИСУЈЕ: 
Мастер академске студије, студијски програми: 
Рударско инжењерство (60 ЕСПБ)  
Металуршко инжењерство (60 ЕСПБ) 
Технолошко инжењерство (60 ЕСПБ) 
Инжењерски менаџмент (60 ЕСПБ) 

Студијски програми трају једну годину.  
 
БРОЈ СТУДЕНАТА ЗА КОЈЕ СЕ КОНКУРС РАСПИСУЈЕ: 

 Број буџетских 
студената 

Број самофинансирајућих 
студената 

Рударско инжењерство  12 4 
Металуршко инжењерство  6 2 
Технолошко инжењерство 6 2 
Инжењерски менаџмент 36 12 

 
 
ПОСЕБНИ УСЛОВИ ЗА УПИС  
У прву годину студијских програма мастер академских студија, праву уписа имају лица која су 
завршила основне академске студије, остваривши најмање 240 ЕСПБ и која су основним 
академским студијама положила испите из предмета који представљају потребну предспрему за 
студијски програм за који се пријављује.  

 
Директну проходност ка студијским програмима Рударско инжењерство, Металуршко 
инжењерство и Технолошко инжењерство, мастер академских студија, имају лица која су 
претходне основне академске студије завршила у области техничко-технолошких наука. За остала 
лица, по правилу се прописују допунски испити по програму предмета из одговарајућег студијског 
програма основних академских студија (240 ЕСПБ). 

 
Директну проходност ка студијском програму Инжењерски менаџмент, мастер академских 
студија, имају лица која су претходне основне академске студије завршила у области менаџмента, 
економије и организационих наука. За остала лица, по правилу, прописују се допунски испити из 
области маркетинга, предузетништва, менаџмента и стратегијског менаџмента по програму из 
студијског програма основних академских студија (240 ЕСПБ). 

 
МЕРИЛА ЗА УТВРЂИВАЊЕ РЕДОСЛЕДА КАНДИДАТА 
Рангирање пријављених кандидата ће се извршити према успеху у претходном школовању, а 
додатни критеријум је време студирања на основним студијама.  
Детаљније информације се налазе у Правилнику о условима, начину и поступку уписа на други и 
трећи степен академских студија, на линку 
http://www.tfbor.bg.ac.rs/doc/n_akta/4.Pravilnik_o_upisu_na_2_i_3_stepen.pdf 
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ВИСИНА ШКОЛАРИНЕ: 
ВИСИНА ШКОЛАРИНЕ за држављане Републике Србије: 66.000,00 динара 
ВИСИНА ШКОЛАРИНЕ за стране држављане: 2.000,00 евра (у динарској противвредности по 
средњем курсу НБС на дан плаћања). 
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