У складу са одредбама Закона о високом образовању
УНИВЕРЗИТЕТ МЕТРОПОЛИТАН Факултет за примењену екологију "Футура"
Конкурс за упис студената у школској 2020/2021. години, на основне академске студије на студијске
програмe:
•
•

ЗАШТИТА ЖИВОТНЕ СРЕДИНЕ (240 ЕСПБ) - у седишту установе - 40 студената
ЕКОНОМИЈА ЖИВОТНЕ СРЕДИНЕ (240 ЕСПБ) - у седишту установе - 40 студената

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. 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 за проверу склоности и
способности (уписно тестирање).
Уписно тестирање за упис на све студијске програме на Факултет за примењену екологију Футура се
састоји од следећег:
- мотивационог писма кандидата
- интервјуа са кандидатом
Поступак пријављивања на конкурс:
Кандидат приликом пријаве на конкурс за упис на основне академске студије подноси оригинал
документа или оверене фотокопије следећих докумената:
- сведочанство за све разреде претходно завршене школе;
- диплому о положеном завршном односно матурском испиту;
- извод из матичне књиге рођених
- личну карту или пасош
Пријављивање кандидата на конкурс врши се на адреси Булевар војводе Мишића 37, путем
електронске поште на адресу info@futura.edu.rs, или путем телефона на број 060/6962121.
Висина школарине:
Годишња школарина за студирање на основним академским студијама Факултета за примењену
екологију Футура износи:
За држављане Републике Србије: 1.600,00 ЕУР у динарској противвредности
За стране држављане: 3.000,00 ЕУР у динарској противвредности

У складу са одредбама Закона о високом образовању
УНИВЕРЗИТЕТ МЕТРОПОЛИТАН Факултет за примењену екологију "Футура"
Конкурс за упис студената у школској 2020/2021. години, на мастер академске студије на студијскe
програмe:
- УПРАВЉАЊЕ РИЗИЦИМА У ЖИВОТНОЈ СРЕДИНИ - у седишту установе - 25 студената
- ЕКОНОМИЈА ЖИВОТНЕ СРЕДИНЕ И КЛИМАТСКЕ ПРОМЕНЕ - у седишту установе - 25 студената
Мастер академске студије имају 60 ЕСПБ и трају једну школску годину.
Услови за упис:
На студијски програм мастер академских студија 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 3 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 наосновним 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 на адреси Пожешка 83а, путем електронске поште на
адресу info@futura.edu.rs, или путем телефона на бројеве 0628759392 и 0603553033.
Висина школарине:
Годишња школарина за студирање на мастер академским студијама Факултета за примењену
екологију Футура износи:
За држављане Републике Србије: 1.600,00 ЕУР у динарској противвредности
За стране држављане: 4.000,00 ЕУР у динарској противвредности

У складу са одредбама Закона о високом образовању
УНИВЕРЗИТЕТ МЕТРОПОЛИТАН Факултет за примењену екологију "Футура"
Конкурс за упис студената у школској 2020/2021.години, на докторске студије, на студијски програм:
- ОДРЖИВИ РАЗВОЈ И ЖИВОТНА СРЕДИНА – у седишту установе - 15 студената традиционално
Докторске студије имају 180 ЕСПБ и трају три школске године.
Услови за упис:
На студијски програм докторских студија 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 научноистраживачки 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 на адреси Пожешка 83а, путем електронске поште на
адресу info@futura.edu.rs, или путем телефона на бројеве 0653153888 и 0641429935.
Висина школарине:
Годишња школарина за студирање на докторским академским студијама Факултета информационих
технологија износи:
За држављане Републике Србије: 2.000,00 - 4.000,00 ЕУР у динарској противвредности
За стране држављане: 5.000,00 ЕУР у динарској противвредности

