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КОНКУРС
ЗА УПИС СТУДЕНАТА НА МАСТЕР АКАДЕМСКE СТУДИЈE
У ШКОЛСКОЈ 2019/2020. ГОДИНИ
I
Факултет за медије и комуникације у Београду расписује конкурс за упис
студената на мастер академске студије у школској 2019/2020. Години, за
студијске програме:
А) КОМУНИКАЦИЈЕ И ОДНОСИ СА ЈАВНОШЋУ – 25 МЕСТА
Б) ПРИМЕЊЕНА ПСИХОЛОГИЈА – 25 МЕСТА
Г) ДИГИТАЛНЕ УМЕТНОСТИ – 20 МЕСТА
Д) СОЦИЈАЛНИ РАД – 25 МЕСТА
Ђ) УПРАВЉАЊЕ ЉУСКИМ РЕСУРСИМА – 25 МЕСТА
Е) МАСТЕР АКАДЕМСКЕ СТУДИЈЕ САВРЕМЕНЕ ТРАНСДИСЦИПЛИНАРНЕ
ХУМАНИСТИКЕ И ТЕОРИЈЕ УМЕТНОСТИ – 50 МЕСТА
Ж) МЕЂУНАРОДНИ ОДНОСИ И ДИПЛОМАТИЈА – 25 МЕСТА

II
Мастер академске студије могу уписати кандидати који су завршили основне
академске студије, односно основне четворогодишње студије по законима који су
важили пре ступања на снагу Закона о високом образовању и стекли 240 ЕСПБ на:
1. Факултету за медије и комуникације у Београду;
2. на другим сродним факултетима друштвено-хуманистичких наука.
Право уписа имају и кандидати који су завршили интегрисане студије, односно
мастер академске студије, остваривши најмање 300 ЕСПБ.
Напомене:
Кандидати који су претходни ниво студија завршили у иностранству и у државама
бивше СФРЈ при подношењу пријаве на конкурс достављају и решење
Универзитета Сингидунум о признавању стране високошколске исправе или
потврду о томе да је поступак признавања у току. Поступак признавања стране
високошколске исправе ради наставка образовања на Универзитету Сингидунум у
школској 2019/2020. години покреће се пред Универзитетом најкасније до 30.
септембра 2019. године.
Кандидати који су у претходном периоду поднели прелиминарну пријаву на

конкурс и положили допунске испите стичу право да се пријаве на редован
конкурс за упис на мастер академске студије у школској 2019/2020. години.
Кандидати чија диплома или уверење о завршеним студијама не садржи просечну
оцену и годину уписа основних студија у обавези су да доставе уверење о
положеним испитима.
III КРИТЕРИЈУМИ ЗА ОДРЕЂИВАЊЕ РАНГ ЛИСТЕ
Рангирање студената вршиће се на основу просечне оцене са претходног нивоа
студија и оцене са пријемног испита.
Пријаве на конкурс примаће се од 01. јуна до 20. септембра 2019. године.
ШКОЛАРИНА
Висина школарине на Факултету за медије и комуникације у Београду, у школској
2019/2020. години за студенте мастер академских студија на студијским
програмима – Комуникације и односи са јавношћу, Дигиталне уметности,
Управљање људским ресурсима, Савремене трансдисциплинарне хуманистике
и теорије уметности и Међународни односи и дипломатија, износи 2.100
евра, односно 35 евра по ЕСПБ боду у динарској противвредности по средњем
курсу Народне банке Србије на дан уплате.
Висина школарине на Факултету за медије и комуникације у Београду, у школској
2019/2020. години за студенте мастер академских студија на студијском програму
- Социјални рад, износи 1.800 евра, односно 30 евра по ЕСПБ боду у динарској
противвредности по средњем курсу Народне банке Србије на дан уплате.
Висина школарине на Факултету за медије и комуникације у Београду, у школској
2019/2020. години за студенте мастер академских студија на студијском програму
– Примењена психологија, износи 2.500 евра, односно 41,67 евра по ЕСПБ боду у
динарској противвредности по средњем курсу Народне банке Србије на дан
уплате.
Висина школарине на Факултету за медије и комуникације у Београду, за стране
држављане из суседних држава (Републике Словеније, Републике Хрватске, Босне
и Херцеговине, Републике Северне Македоније и Црне Горе), на студијским
програмима из тачке 1. до 3. ове Одлуке, у школској 2019/2020. години, утврђује
се у истом износу који је утврђен у тачкама 1. до 3. ове Одлуке, у динарској
противвредности по средњем курсу Народне банке Србије на дан уплате.
Висина школарине на Факултету за медије и комуникације у Београду, за остале
стране држављане, на студијским програмима из тачке 1. до 3. ове Одлуке, у
школској 2019/2020. години, утврђује се у износу већем за 20% у односу на
висину школарине утврђене у тачкама 1. до 4. ове Одлуке, у динарској
противвредности по средњем курсу Народне банке Србије на дан уплате.
Други конкурсни рок
Уколико у првом конкурсном року не буде попуњен предвиђен број места за
упис Факултет за медије и комуникације ће по истом поступку вршити упис у
другом конкурсном року. Пријаве на Конкурс примаће се 18. и 19. септембра
2019. године, а полагање пријемног испита обавиће се 21. септембра 2019.
године.

Приликом пријављивања на Конкурс кандидати подносе :
-

пријаву на Конкурс ( пријаве се могу купити у Студентској служби Факултета )
извод из матичне књиге рођених,
диплому и додатак дипломи, односно уверење о завршеном студијском програму
првог степена студија;
решење о признавању стране високошколске исправе или потврду да је поступак
признавања ради наставка образовања започет (само за кандидате који имају
страну високошколску исправу);
доказ о уплати накнаде за трошкове пријаве.
Пријава
на
Конкурс
се
подноси
путем
сајта
Факултета
https://fmk.singidunum.ac.rs/prijava-za-upis/. Пријаве поднете преко поште
неће се разматрати.

Београд
31. мај 2019. године

