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 КОНКУРС  
 ЗА УПИС СТУДЕНАТА У ПРВУ ГОДИНУ МАСТЕР АКАДЕМСКИХ СТУДИЈА – 

СТУДИЈСКИ ПРОГРАМ НАПРЕДНА АНАЛИТИКА ПОДАТАКА У ПОСЛОВАЊУ НА 
ЕКОНОМСКОМ ФАКУЛТЕТУ У НИШУ ЗА ШКОЛСКУ 2022/2023. ГОДИНУ 

 
 

Економски факултет у Нишу на мастер академске студије на енглеском језику - 
студијски програм НАПРЕДНА АНАЛИТИКА ПОДАТАКА У ПОСЛОВАЊУ, у 
двогодишњем трајању, уписује 25 самофинансирајућих студената. 
 
Школарина  

У школској 2022/2023.  години, прва година студија, студени не плаћају школарину. 
Школарина је покривена из средстава ERASMUS+ пројекта  Advanced Data Analytics in 
Business. У школској 2023/2024. години, друга година студија, студенти плаћају 
школарину према Одлуци о висини накнаде за услуге које пружа Економски факултет 
у Нишу студентима мастер академских студија (висина школарине ће изностити од 
2.000-2.500 евра).  

 
На мастер академске студије – студијски програм НАПРЕДНА АНАЛИТИКА 
ПОДАТАКА У ПОСЛОВАЊУ (120 ЕСПБ), могу се уписати: 

• лица која су завршила акредитоване основне академске студије на економском 
факултету и остварила 240 ЕСПБ бодова, као и лица која су завршила основне 
студије на економском факултету по прописима који су важили до ступања на 
снагу Закона о високом образовању, 

• лица која су завршила акредитоване основне академске студије на 
неекономским факултетима и остварила најмање 180 ЕСПБ или 240 ЕСПБ 
бодова, под условом да положе пријемни испит, 

• лица која су завршила основне студије на неекономским факултетима, по 
прописима који су важили до ступања на снагу Закона о високом образовању, 
под условом да положе пријемни испит. 

За све кандидате захтева се знање енглеског језика. Ниво знања енглеског језика мора 
бити најмање Б2, по Заједничком европском референтоном оквиру за језике – ЗЕРОЈ, 
или завршен претходни ниво образовања на енглеском језику. 

Страни држављанин може да се упише на Студијски програм под истим условима као 
и домаћи држављанин, под условом да достави нострификовану диплому о 
завршеним претходним студијама и ако је здравствено осигуран. 

Ближи критеријуми за рангирање кандидата и листа предмета који се полажу на 
пријемном испиту дати су у Правилнику о упису студената на мастер академске 
студије Економског факултета у Нишу (доступан у служби за мастер студије 
Факултета и на сајту Факултета:  http://www.eknfak.ni.ac.rs/src/Master-studije.php ) 
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Потребна документација уз пријаву:  

• Оверена фотокопија дипломе/уверења о завршеном претходном образовању,  
• Очитана лична карта (лична карта са чипом) или фотокопија личне карте 

(лична карта без чипа)/фотокопија пасоша, 
• Доказ о познавању енглеског језика, на нивоу Б2 или вишем, издат од стране 

овлашћене установе, 
• Пријавни лист који се купује у књижари Економског факултета, 
• Доказ о уплати накнаде на име пријаве на конкурс и рангирања за упис у износу 

од 2.000 динара,  
• Кандидати који полажу пријемни испит плаћају накнаду од 7.000,00 динара на 

име полагања пријемног испита (3.500 динара по предмету).  
 
Конкурсни рокови 
 
Пријављивање на Конкурс за упис на мастер академске студије – студијски програм 
НАПРЕДНА АНАЛИТИКА ПОДАТАКА У ПОСЛОВАЊУ, обавиће се у периоду од 
15.12.2022. до 13.01.2023. године. Студенти који полажу пријемни испит потребно је 
да поднесу документацију до 11.01.2023. године. 
 
Пријемни испит одржаће се 14.01.2023. године у 10.00 часова. Сачињавање и 
објављивање јединствене ранг листе, решавање приговора учесника конкурса, 
објављивање коначне ранг листе, као и упис кандидата који су стекли право да се 
упишу на мастер академске студије обавиће се у периоду од 16.01.2023. до 
21.01.2023. године. Право на упис стиче кандидат који је на ранг листи рангиран у 
оквиру броја утврђеног за упис. 
 
Ближа обавештења о термину уписа и потребној документацији биће дата приликом 
објављивања ранг листе за упис на интернет презентацији Факултета и огласним 
таблама Факултета.  
 
Све евентуалне исправке конкурса биће објављене на огласној табли Факултета и на 
интернет презентацији Факултета и Универзитета у Нишу. 
 

 

ДЕКАН ЕКОНОМСКОГ ФАКУЛТЕТА 

Проф. др Тадија Ђукић 


