У складу са одредбама Закона о високом образовању
УНИВЕРЗИТЕТ МЕТРОПОЛИТАН – ФEФА
расписује
Конкурс за упис студената у школској 2020/2021. години, на основне академске студије на студијскe
програмe:
-

EKOHOMИJA - у седишту установе - 85 студената традиционално;

-

АУДИОВИЗУЕЛНА ПРОДУКЦИЈА – у седишту установе - 15 студената традиционално.

Основне академске студије имају 240 ЕСПБ и трају четири школске године.
Услови за yпиc:
На студијски програм Економија може се уписати лице које има положену општу, стручну или
уметничку матуру.
На студијски програм Аудиовизуелна продукција може се уписати лице које има положену општу,
стручну или уметничку матуру и лице без стеченог средњег образовања уколико на пријемном
испиту покаже посебан таленат, о чему одлучује комисија коју образује шеф департмана за уметност.
Лица која су средње образовање завршила у иностранству, пре уписа достављају и решење о
признавању стране високошколске исправе.
Мерила за утврђивање редоследа кандидата:
Упис кандидата на студијски програм Економија обавља се на основу резултата постигнутих на
уписном тестирању и општег успеха постигнутог у досадашњем школовању.
Упис кандидата на студијски програм Аудиовизуелна продукција обавља се на основу резултата
постигнутих на пријемном испиту и општег ycпexa постигнутог у досадашњем школовању.
Поступак спровођења конкурса:
Кандидат приликом пријаве на конкурс подноси на увид оригинална документа, а уз пријавни лист
подноси фотокопије сведочанстава завршених разреда средње школе, диплому о положеној општој,
стручној или уметничкој матури и доказ о уплати накнаде за уписно тестирање.
Пријављивање кандидата на конкурс обавла се од 18.05.2020. године.
Термине полагања пријемног испита објавиће Комисије за упис.
Висина школарине:
Годишња школарина за студирање на основним академским студијама износи 2.900,00 евра у
динарској противвредности.
Начин и рокови за подношење жалбе:
Univerzitet Metropolitan – FEFA
Bulevar Zorana Đinđića 44, 11070 Beograd, Srbija
T. + 381 11 2600 600; E. info@fefa.edu.rs
PIB: SR 102903057; Matični broj: 17486284; T.R. 275-0010221887077-97

Кандидати могу поднети жалбу на регуларност поступка утврђеног конкурсом, тачност уноса
података из докумената предатих приликом пријављиваља и регуларност резултата пријемног
испита.
Жалба се подноси у року од 24 сата од дана објављивања прелиминарне ранг листе. Жалба се
подноси Комисији за упис, на чији предлог декан доноси решење, у року од 24 сата пријема жалбе.
У складу са одредбама Закона о високом образовању
УНИВЕРЗИТЕТ МЕТРОПОЛИТАН – ФEФА
расписује
Конкурс за упис студената у школској 2020/2021. години, на мастер академске студије на студијскe
програмe:
-

ЕКОНОМИЈА - у седишту установе - 60 студената традиционално;
ДИГИТАЛНА ТРАНСФОРМАЦИЈА – у седишту установе - 20 студената трдиционално;
KPEATИBНA ПРОДУКЦИЈА – у седишту установе - 15 студената традиционално.

Мастер академске студије имају 60 ЕСПБ и трају једну школску годину.
Услови за упис:
На студијске програме мастер академских студија може се уписати лице које има претходно
остварен обим основних академских студија од најмање 240 ЕСПБ бодова.
Лица која су основне академске студије завршила у иностранству, пре уписа достављају и решење о
признавању стране високошколске исправе ради наставка студија.
Мерила за утврђивање редоследа кандидата:
Упис кандидата на cтyдиjcкe програме обавља се на основу општег ycпexa постигнутог у претходно
стеченом високом образовању и пријемног испита, у форми интервјуа.
Поступак спровођења конкурса:
Кандидат приликом пријаве на конкурс подноси на увид оригинална документа, а уз пријавни лист
подноси фотокопију дипломе о завршеним основним академским студијама и уплати накнаде за
пријемни испит.
Пријављивање кандидата на конкурс обавла се од 01.06.2020. године.
Термине полагања пријемног испита објавиће Комисије за упис.
Висина школарине:
Годишња школарина за студирање на мастер академским студијама износи 2.600,00 евра у динарској
противвредности.
Univerzitet Metropolitan – FEFA
Bulevar Zorana Đinđića 44, 11070 Beograd, Srbija
T. + 381 11 2600 600; E. info@fefa.edu.rs
PIB: SR 102903057; Matični broj: 17486284; T.R. 275-0010221887077-97

Начин и рокови за подношење жалбе:
Кандидати могу поднети жалбу на регуларност поступка утврђеног конкурсом, тачност уноса
података из докумената предатих приликом пријављиваља и регуларност резултата пријемног
испита.
Жалба се подноси у року од 24 сата од дана објављивања прелиминарне ранг листе. Жалба се
подноси Комисији за упис, на чији предлог декан доноси решење, у року од 24 сата пријема жалбе.
У складу са одредбама Закона о високом образовању
УНИВЕРЗИТЕТ МЕТРОПОЛИТАН – ФEФА
расписује
Конкурс за упис студената у школској 2020/2021. години, на докторске академске студије на
студијском програму:
-

ПОСЛОВНА EКОНОМИЈА - 10 студената.

Услови за упис:
На студијски програм докторских академских студија може се уписати лице које је завршило
основне и мастер академске студије у обиму од најмање 300 ЕСПБ или претходне степене студија у
обиму који се изједначава са најмање 300 ЕСПБ академских студија.
Мерила за утврђивање редоследа кандидата:
Упис кандидата обавља се на основу опште просечне оцене остварене на претходним степенима
студија, дужине студирања, остварених научних резултата и пријемног испита, у форми интервјуа.
Поступак спровођења конкурса:
Пријављивање кандидата на конкурс обавиће се од 18.05.2020. године.
Висина школарине:
Годишња школарина 3.200,00 евра у динарској противвредности.
Начин и рокови подношења жалбе:
Кандидат може поднети приговор на регуларност поступка утврђеног конкурсом или своје место на
ранг листи у року од 48 сати од објављивања прелиминарне ранг листе. Приговор се подноси
Комисији за упис, на чији предлог декан доноси решење, у року од 48 сати од пријема приговора.

Univerzitet Metropolitan – FEFA
Bulevar Zorana Đinđića 44, 11070 Beograd, Srbija
T. + 381 11 2600 600; E. info@fefa.edu.rs
PIB: SR 102903057; Matični broj: 17486284; T.R. 275-0010221887077-97

