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1. Број слободних места за упис студената:
На мастер академске студије Факултет ће уписати укупно 45 студената, на следеће студијске програме:
а) 15 студената на студијском програму Сточарство,
б) 30 студената на студијском програму Биљна производња са модулима:
- модул 1 Гајење ратарских биљака,
- модул 2 Гајење повртарских биљака,
- модул 3 Генетика и селекција,
- модул 4 Заштита биља,
- модул 5 Помологија,
- модул 6 Ампелологија.
2. Услови уписа:
На мастер академске студије могу да се упишу лица која имају:
а) завршен пољопривредни или други сродни факултет, уз претходно остварен обим студија од 240 ЕСПБ
бодова на основним академским студијама;
б) лица која су стекла VII-1 степен на пољопривредном или другом сродном факултету, према прописима
који су важили до ступања на снагу Закона о високом образовању.
Лица која су завршила друге сродне факултете или неодговарајуће одсеке пољопривредног факултета,
дужна су да полажу допунске испите из уже струке које одређује одговарајуће веће катедре.
Ранг листа за упис студената формира се посебно за сваки студијски програм, а на основу просечне оцене
на основним студијама.
3. Конкурсни рок:
Кандидати се могу пријавити на Конкурс у року од 15 дана од дана објављивања у средствима јавног
информисања.
4. Документација која се подноси приликом пријављивања кандидата:
Кандидати уз пријаву на конкурс подносе:
- оверену копију дипломе,
- уверење о положеним испитима,
- оригинал извода из матичне књиге рођених или венчаних,
- уверење о држављанству.
5. Школарина: 60.000, динара.
Контакт телефон за добијање информација је 028/88-261.
Пријаву на конкурс са потребном документацијом кандидати могу доставити на адресу:
Пољопривредни факултет, Копаоничка бб, 38219 Лешак.
Овај Конкурс објављен је и на сајту Факултета: www. agr.pr.ac.rs.
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