
МАСТЕР АКАДЕМСКЕ СТУДИЈЕ 
ФАКУЛТЕТ ЗА ХОТЕЛИЈЕРСТВО И ТУРИЗАМ У ВРЊАЧКОЈ БАЊИ 

УНИВЕРЗИТЕТА У КРАГУЈЕВЦУ 

РАСПИСУЈЕ 

 

КОНКУРС 
ЗА УПИС СТУДЕНАТА НА  

МАСТЕР АКАДЕМСКЕ СТУДИЈЕ 

У ШКОЛСКОЈ 2018/2019. ГОДИНИ 

 

Факултет за хотелијерство и туризам у Врњачкој Бањи, Универзитета у Крагујевцу, једини државни 

факултет из области хотелијерства и туризма у Републици Србији, расписује конкурс за упис студената 

на Мастер академске студије у школској 2018/2019. години и то:  

 

 
 

Студијски прпграм 
 

Начин финансираоа  
Укупнп 

Студенти кпји се 
финансирају из буџета 

Студенти кпји сами снпсе  
трпшкпве студираоа 

Менаџмент у хптелијерству 7 
 

23 
 

30 

Менаџмент у туризму 7 23 
 

30 

Здравствени туризам 
 

6 19 25 

Укупнп 20 
 

65 85 

 

     Услови уписа 

На мастер академске студије може се уписати лице које је завршило основне академске студије у 

четворогодишњем трајању и стеклo најмање 240 ЕСПБ бодова, односно лице које је завршило основне 

студије, по прописима који су важили до ступања на снагу Закона о високом образовању. 

Kандидати који конкуришу за упис на мастер академске студије полажу пријемни испит из материје 

наставних предмета: Основе хотелијерства и туризма, Менаџмент у хотелијерству и Менаџмент у 

туризму. 

Изузетно, кандидати који су завршили основне академске студије на Факултету за хотелијерство и 

туризам у Врњачкој Бањи могу се на лични захтев ослободити полагања пријемног испита. 
Пријемни испит се полаже писмено и јединствен је за све кандидате.                                                    

Литература за припрему пријемног испита може се набавити у књижари Факултета за хотелијерство и 

туризам у Врњачкој Бањи. 

              Школарина 

Школарине за домаће студенте Мастер академских студија износи 80.000 динара, а за стране држављане 

160.000 динара, и иста се може  поделити у четири једнаке рате. 

 



Конкурсни рокови и подношење докумената 

-Конкурс за упис студената на Мастер академске студије отворен је од 03. до 05. септембра 2018. 

године, у периоду од 08,00 до 14,00 часова.  

-Пријемни испит ће се одржати 11. септембра 2018. године са почетком у 11,00 часова. 

-Упис студената вршиће се 17. и 18. септембра 2018. године, у термину од 8,00 до 14,00 часова. 

Кандидати приликом пријаве на Конкурс, предају: 

 Пријаву на конкурс – читко попуњену, штампаним словима, ћириличним писмом (обрасци 

пријаве се могу преузети са сајта факултета или добити у просторијама службе за студентска 

питања) 

 фотокопију извода из матичне књиге рођених, 

 оверену фотокопију дипломе/уверења о завршеним студијама првог степена. 

Кандидат који је стекао диплому основних академски студија, уз претходно завршене Високе 

школе струковних студија или Више школе, у обавези је да достави и диплому/уверење са тих 

високошколских установа.  

 Доказ о уплати накнаде за пријаву на конкурс. 

 

Упис страних држављана 

 

- Страни држављанин може се уписати на одређени студијски програм под истим условима као и 

домаћи држављанин. 

- Кандидат - страни држављанин, приликом пријављивања на конкурс, подноси нострификовану 

диплому о завршеним  основним академским студијама. 

Пре уписа кандидат страни држављанин је дужан да Факултету донесе доказ: 

 да је здравствено осигуран за школску годину коју уписује, 

 да влада српским језиком. 

 

 

Трошкови везани за пријаву на конкурс и упис на Мастер академске студије су следећи: 

- Пријава на конкурс-------------------------------------------5.000 динара 

- Трошкови уписа-----------------------------------------------3.000 динара 

 Све уплате вршити на текући рачун факултета, број: 840-2083666-04,  

                                                                  Позив на број: 97  107421211007. 

Детаљна обавештења о условима уписа и студирања могу се добити и на: 

 телефон 036/515-0021 

 интернет страници Факултета: www.hit-vb.kg.ac.rs 

 

 

УНИВЕРЗИТЕТ У КРАГУЈЕВЦУ 

ФАКУЛТЕТ ЗА ХОТЕЛИЈЕРСТВО И ТУРИЗАМ У ВРЊАЧКОЈ БАЊИ 

      


