У складу са одредбама Закона о високом образовању
УНИВЕРЗИТЕТ МЕТРОПОЛИТАН – Факултет за менаџмент
расписује
Конкурс за упис студената у школској 2019/2020. години, на основне академске студије на студијске
програме:
-

ИНЖЕЊЕРСКИ И ОПЕРАЦИОНИ МЕНАЏМЕНТ- у седишту установе 90
студената традиционално и 8 студената ДЛС
БИЗНИС И МАРКЕТИНГ (модул: МАРКЕТИНГ) - у седишту установе 60 студената
традиционално и 16 студената ДЛС

Основне академске студије у обиму од 240 ЕСПБ трају четири школске године.
Услови за упис:
На студијске програме основних академских студија може се уписати лице које има стечено средње
образовање у трајању од четири године. Сви образовни профили средњошколског образовања су
проходни на Факултету за менаџмент. Држављани Србије који су средње образовање завршили у
иностранству, пре уписа подносе решење о признавању стране средњoшколске исправе.
Мерила за утврђивање редоследа кандидата:
Редослед кандидата за упис у прву годину утврђује се на основу општег успеха постигнутог у
средњем образовању и резултата постигнутих на пријемном испиту односно испиту за проверу
склоности и способности (уписно тестирање).
Уписно тестирање за упис на све студијске програме на Факултету за менаџмент се састоји од
следећег:
- студија случаја
- разговор са комисијом.
Поступак пријављивања на конкурс:
Кандидат приликом пријаве на конкурс за упис на основне академске студије подноси оверене
фотокопије следећих докумената:
- сведочанство за све разреде претходно завршене школе;
- диплому о положеном завршном односно матурском испиту;
- доказ о уплати накнаде за уписно тестирање;
- извод из матичне књиге рођених
- личну карту или пасош
Пријављивање кандидата на конкурс врши се од 01.04.2019. године на адреси Тадеуша Кошћушка
бр. 63, или путем електронске поште на адресу upis@metropolitan.ac.rs, или путем телефона на број
0112030885.
Термине полагања пријемног испита објавиће Комисије за упис.
Висина школарине:

Годишња школарина за студирање на основним академским студијама Факултета за менаџмент
износи:
За држављане Републике Србије: 1.500,00 ЕУР у динарској противвредности
За стране држављане: 3.000,00 - 5.000,00 ЕУР у динарској противвредности
Начин и рокови за подношење жалбе: Жалба на утврђен редослед кандидата, подноси се декану
Факултета за менаџмент у року од три дана од дана објављивања ранг листе на огласној табли
Метрополитан универзитета.
У складу са одредбама Закона о високом образовању
УНИВЕРЗИТЕТ МЕТРОПОЛИТАН – Факултет за менаџмент
расписује
Конкурс за упис студената у школској 2019/2020. години на мастер академске студије, на студијски
програм:
- МАРКЕТИНГ МЕНАЏМЕНТ- 8 студената (ДЛС)
Мастер академске студије имају 60 ЕСПБ и трају једну школску годину.
Услови за упис:
На студијски програм мастер академских студија Факултета за менаџмент може се уписати лице
које има стечено високо образовање уз остварених најмање 240 ЕСПБ, или лице које је стекло
високо образовање завршетком основних студија у трајању од 4 године по прописима који су
важили до дана ступања на снагу Закона о високом образовању Републике Србије. У зависности од
сродности претходно завршеног образовања, кандидату се могу одредити до 4 диференцијална
испита.
Лица која су основне академске студије завршила у иностранству, пре уписа подносе решење о
признавању стране високошколске исправе.
Мерила за утврђивање редоследа кандидата:
Упис кандидата се обавља на основу општег успеха на основним академским студијама и оцена из
предмета релевантних за одговарајући студијски програм.
Поступак пријављивања на конкурс:
Кандидат приликом пријаве на конкурс за упис на мастер академске студије подноси следећа
докумената:
- диплому о завршеним основним академским студијама;
- извод из матичне књиге рођених
- личну карту или пасош.
Пријављивање кандидата на конкурс врши се од 01.06.2019. године на адреси Тадеуша Кошћушка
бр. 63, или путем електронске поште на адресу upis@metropolitan.ac.rs, или путем телефона на број
0112030885.
Висина школарине:

Годишња школарина за студирање на мастер академским студијама Факултета за менаџмент
износи:
За држављане Републике Србије: 1.500,00 ЕУР у динарској противвредности
За стране држављане: 3.000,00 - 5.000,00 ЕУР у динарској противвредности.
Начин и рокови за подношење жалбе: Жалба на утврђен редослед кандидата, подноси се декану
Факултета за менаџмент у року од три дана од дана објављивања ранг листе на огласној табли
Метрополитан универзитета.
У складу са одредбама Закона о високом образовању
УНИВЕРЗИТЕТ МЕТРОПОЛИТАН – Факултет за менаџмент
расписује
Конкурс за упис студената у школској 2019/2020. на докторске студије, на студијски програм:
- МЕНАЏМЕНТ И РАЗВОЈ – у седишту установе - 5 студената традиционално
Докторске студије имају 180 ЕСПБ и трају три школске године.
Услови за упис:
На студијски програм докторских студија Факултета за менаџмент може се уписати лице које има
завршене мастер академске студије, односно интегрисане студије са најмање 300 ЕСПБ бодова и
лице које је стекло VII-1 степен према прописима који су важили до ступања на снагу Закона о
високом образовању.
Мерила за утврђивање редоследа кандидата:
Упис кандидата се обавља на основу општег успеха постигнутог у претходно стеченом образовању,
на основу усклађености претходно завршених студијских програма основних и мастер академских
студија са студијским програмом докторских студија, и досадашњих научних резултата и исказаној
склоности кандидата за научно-истраживачки рад.
Поступак пријављивања на конкурс:
Кандидат приликом пријаве на конкурс за упис на докторске студије подноси следећа докумената:
- диплому о завршеним основним и мастер академским студијама;
- извод из матичне књиге рођених
- личну карту или пасош.
Пријављивање кандидата на конкурс врши се од 01.06.2019. године на адреси Тадеуша Кошћушка
бр. 63, или путем електронске поште на адресу upis@metropolitan.ac.rs, или путем телефона на број
0112030885.
Висина школарине:
Годишња школарина за студирање на докторским академским студијама Факултета за менаџмент
износи:
За држављане Републике Србије: 4.000,00 ЕУР у динарској противвредности
За стране држављане: 5.000,00 - 7.000,00 ЕУР у динарској противвредности

Начин и рокови за подношење жалбе: Жалба на утврђен редослед кандидата, подноси се декану
Факултета за менаџмент у року од три дана од дана објављивања ранг листе на огласној табли
Метрополитан универзитета.

