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Електронски факултет у Нишу уписује на мастер академске студије (једногодишње 

студије) школске 2017/2018. године 270 студената који се финансирају из буџета Републике 
Србије (према Одлуци Владе Републике Србије о броју студената за упис у прву годину мастер 
академских студија школске 2017/2018. године (Службени гласник РС број 53/17) и 82 
самофинансирајућа студента сагласно актима Факултета, на следећим акредитованим 
студијским програмима: 

 

Студијски програм број студената из 
буџета РС 

број 
самофинансирајућих 
студената 

Укупно 

Електроенергетика 45 19 64 
Електроника и микросистеми 45 19 64 
Рачунарство и информатика 90 6 96 
Телекомуникације 45 19 64 
Управљање системима 45 19 64 

УКУПНО 270 82 352 
 

 На мастер академске студије може се уписати лице које има: 
1. завршене акредитоване студијске програме основних академских студија у земљи и 

иностранству остваривши најмање 240 ЕСПБ бодова на Електронском или сродним 
факултетима који реализују акредитоване студијске програме у области Електротехнике и 
рачунарства; 

2. завршене основне студије за стицање VII-1 степена стручне спреме на Електронском или 
сродним факултетима који су реализовали наставне програме у области Електротехнике и 
рачунарства. 

 Кандидати који су завршили претходне студије које нису у потпуности компатибилне 
студијском програму мастер академских студија за који конкуришу могу полагати допунске 
испите чији садржај је утврђен општим актом Факултета, а на основу курикулума студијских 
програма акредитованих мастер академских студија на Факултету. 

Лица заинтересована за упис подносе пријаве Факултету са одговарајућом 
документацијом: 

- оверена фотокопија дипломе или уверења о дипломирању,  
- уверење о положеним испитима и 
- очитана лична карта 

 Школарина на свим студијским програмима за самофинансирајуће студенте држављане 
Републике Србије износи 89.000,00 динара, а за остале студенте стране држављане 2.000 евра.  
  
 Додатне информације могу се добити у Служби за студентска питања, телефон: 018/529-
623 и 588-414 и на интернет страници Факултета www.elfak.ni.ac.rs или на E-mail: 
efinfo@elfak.ni.ac.rs. 

 
             ДЕКАН ФАКУЛТЕТА, 
 

 
                Проф. др  Драган Јанковић 
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