Критеријуми за рангирање кандидата за упис на Мастер академске студије
1. 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.
2. Kандидати који конкуришу за упис на мастер академске студије полажу пријемни испит из материје наставних
предмета: 1. Основе хотелијерства и туризма,
2. Менаџмент у хотелијерству,
3. Менаџмент у турузму.
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.
3. Пријемни испит се полаже писмено и јединствен је за све кандидате.
4. Рангирање кандидата за упис на мастер академске студије, врши се на следећи начин:
-

по основу просечне оцене на основним академским студијама, кандидат може да оствари највише 40 бодова,
по основу времена трајања студирања, највише 10 бодова,
по основу резултата са пријемног испита, највише 50 бодова.

5.

Рангирање ће се вршити по следећој формули:

(Просечна оцена на основним академским студијама x 4) + (Дужина студирања - по критеријуму у прилогу) + (број
остварених бодова на пријемном испиту).
Критеријум за рангирање по основу дужине студирања:
ДУЖИНА СТУДИРАЊА
до пет година
започета шеста година
започета седма година
започета осма година
започета девета година
започета десета и наредне године
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Кандидати, који су основне академске студије завршили на Факултету за хотелијерство и туризам у Врњачкој Бањи, а на
лични захтев су ослобођени полагања пријемног испита, рангирају се као и остали кандидати, изузев у делу резултата са
пријемног испита. Код ових кандидата, број бодова на пријемном испиту се добија тако што се коефицијентом 5 (пет),
помножи просечна оцена из наставних предмета из којих је састављен тест за полагање пријемног испита ( 1.Основе
хотелијерства и туризма; 2. Менаџмент у хотелијерству; 3. Менаџмент у туризму).
6. Редослед кандидата за упис мастер академских студија утврђује Комисија за упис студената.
7. За сваки студијски програм утврђује се посебна ранг листа кандидата са укупним бројем бодова, на основу просечне
оцене остварене на основним академским студијама, времена студирања на основним академским студијама и пријемног
испита, одн. просечне оцене из наставних предмета од којих је састављен тест за полагање пријемног испита.
8. Факултет сачињава и објављује прелиминарне ранг листе пријављених кандидата на огласној табли и интернет страни
Факултета.
9. Кандидат може да поднесе жалбу на регуларност поступка утврђеног конкурсом, регуларност пријемног испита или
своје место на прелиминарној ранг у року од 24 часа од објављивања листе.
Жалба се подноси Комисији за упис, на чији предлог декан доноси решење по жалби.
Након одлучивања о жалби надлежна Комисија утврђује и објављује коначне ранг листе, посебно за сваки студијски
програм, са укупним бројем бодова стеченим по свим критеријумима.
Коначне ранг листе објављују се на интернет страни и огласној табли Факултета.
Коначне ранг листе су основ за упис.

