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Електронски факултет у Нишу у другом конкурсном року уписује на  
 

ОСНОВНЕ АКАДЕМСКЕ СТУДИЈЕ 
Студијски програм 

ЕЛЕКТРОТЕХНИКА И РАЧУНАРСТВО 
 
са модулима Електроенергетика, Електроника, Електронске компоненте и микросистеми, 
Рачунарство и информатика, Телекомуникације и Управљање системима, у I годину студија 
школске 2016/2017. године: 

- 16 самофинансирајућих студената. 

- 9 студената чије ће се студије финансирати из буџета Републике Србије у оквиру 
Програма афирмативне мере уписа и то: 

2 особe са инвалидитетом, 
3 припадника ромске националности и 
4 држављана Републике Србије који су у школској 2015/2016. години завршили 
средњу школу у иностранству. 

 За упис се могу пријавити лица која имају средње образовање у четворогодишњем 
трајању. 
 Пријављивање кандидата је 31.08, 01. и 02.09.2016. године. 

Сви кандидати који конкуришу за упис полажу пријемни испит из Математике, који 
се полаже 07.09.2016. године. 

Упис кандидата из афирмативних група вршиће се сагласно Одлуци Владе Републике 
Србије и упутствима ресорног министарства. 

Школарина за самофинансирајуће студенте износи 89.000,00 динара и може се 
платити у 8 месечних рата. Школарина за студенте стране држављане износи 2.000 евра. 
Студенти, држављани суседних држава, плаћају школарину у износу од 89.000,00 динара.  

Поступак уписа студената у другом конкурсном року спроводи се у складу са општим 
условима Конкурса за упис студената у прву годину студијских програма основних 
струковних, основних академских и интегрисаних академских студија на факултетима 
Универзитета у Нишу за школску 2016/2017. годину. 

Све додатне информације заинтересовани кандидати могу наћи на интернет страници 
http://www.elfak.ni.ac.rs/rs/upis/2016, или се обратити Служби за студентска питања на 
телефон: 018/ 529-623 или на е-mail: efinfo@elfak.ni.ac.rs или ljiljana.mihajlovic@elfak.ni.ac.rs 
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