КАКО

УПИСАТИ
РГФ?
www.rgf.bg.ac.rs
www.facebook.com/groups/rgf.fmg
www.instagram.com/rgf_bgd /

СТУДИЈСКИ ПРОГРАМИ
Уписне квоте на Рударско-геолошком факултету
Буџет

Самофинансирање

- Рударско инжењерство

65

15

- Инжењерство нафте и гаса

25

5

- Инжењерство заштите животне средине

35

5

- Геологија

25

22

- Хидрогеологија

30

6

- Геотехника

20

5

- Геофизика

10

5

- Регионална геологија

15

3

- Истраживање лежишта минералних сировина

20

5

ПРВИ КОРАК - пријављивање
Документа потребна за пријављивање (фотокопије - оригинали на увид):

-

Сведочанство за све разреде претходног средњошколског образовања;
Диплому о положеном завршном односно матурском испиту;
Дипломе са републичког или међународног такмичења за кандидате који су као
ученици трећег и четвртог разреда средње школе освојили једну од прве три
награде из предмета који се полаже на пријемном испиту;
Доказ о уплати накнаде за полагање пријемног испита;
Решење о признавању средњошколских исправа или потврда да је поступак започет
(за кандидате који су стекли стране средњошколске исправе или завршили
програм међунарoдне матуре).
Кандидати који су рођени ван територије Р. Србије као и страни држављани
приликом пријаве достављају и извод из матичне књиге рођених.
Припадници српске националне мањине из суседних држава приликом
пријављивања на конкурс предају и решење Министарства о признавању страних
средњошколских исправа или потврду о томе да је започет поступак.
Кандидати из претходног става приликом пријаве на конкурс, предају и изјаву у
писаној форми да су припадници српске националне мањине оверену у месту
становања.

ПРВИ КОРАК - пријављивање
Потребна документа се предају у студентској служби РГФ.
Кандидати се приликом предаје докумената опредељују за ЈЕДАН Студијски
програм.
Предаја докумената се врши ЛИЧНО.
Трошкови полагања пријемног испита за упис на РГФ износе 5.000 динара.

Пример исправно попуњене уплатнице

ПРВИ КОРАК - пријављивање
Пријемни лист се добија у студентској служби РГФ приликом
предаје комплетне документације.
Кандидат који конкурише за упис у прву годину основних
академских студија полаже пријемни испит из једног предмета:
МАТЕМАТИКА, ИЛИ ФИЗИКА, ИЛИ ХЕМИЈА, по сопственом избору.
Све информације везане за пријемни испит из претходних
година налазе се на сајту Факултета:
https://rgf.bg.ac.rs/page.php?page=upis&subpage=zadaci

Полагање пријемног испита ће се обавити у згради
Рударско-геолошког факултета, Ђушина 7.

ДРУГИ КОРАК – пријемни испит
ЈУНСКИ УПИСНИ РОК
Пријављивање кандидата: 22. до 24. јуна 2022. године од 9 до 14 часова
на шалтеру Студентске службе
Листе пријављених кандидата се истичу најкасније 24. јуна 2022.
годинe до 17 часова

Полагање пријемног испита: 27. јуна до 29. јунa 2022. године према
распореду:

Математика

27. јуна у 9 часова

Физика

28. јуна у 9 часова

Хемија

29. јуна у 9 часова

Прозивање кандидата у 8.30 часова (по списку на сајту РГФ).

ДРУГИ КОРАК
– пријемни испит и резултати
На пријемном испиту кандидат може стећи од 0 до 60 бодова.
Максималан број бодова из средње школе је 40, а минималан 16 бодова.
Објављивање резултата: најкасније до 29. јуна 2022. године до 17
часова на прелиминарној ранг листи
Примедбе на прелиминарну ранг листу: (36 часова од објављивања) а
најкасније до 01. јула 2022. до 12 часова
Коначне ранг листе и листе студената за упис биће благовремено
објављене на сајту Факултета и огласној табли Факултета.
Термини уписа кандидата по коначним листама за упис на студијски
програм биће накнадно објављени.
Упис се врши лично након прозивке, а непојављивање на прозивци
значи одустајање од уписа.

ДРУГИ КОРАК - упис
Кандидат се може уписати на студијски програм у статусу
буџетски студент уколико се налази на коначној ранг-листи до
броја одобреног за упис кандидата на терет буџета и ако освоји
најмање 51 бод.
Кандидат се може уписати на студијски програм у статусу
самофинансирајући студент уколико се налази на коначној ранглисти до броја утврђеног за упис самофинансирајућих студената
и ако освоји најмање 30 бодова.

ТРЕЋИ КОРАК - УПИС
Документа потребна за упис :
― Оригинална документа (иста као код пријаве – само оригинали)
― Извод из матичне књиге рођених (копија)
― Индекс и ШВ образац (узима се у студентској служби на РГФ-у)
― Две фотографије формата 4,5×3,5 cm
― Доказ о уплати школарине за самофинансирајуће студенте (прва
половина школарине)
― Доказ о уплати осигурања за све студенте
― Доказ о уплати накнаде за теренску наставу (стручну праксу)
― Доказ о уплати за Центар за развој каријере
Примери попуњених уплатница за упис налазе се на сајту РГФ (УПИС)

ТРЕЋИ КОРАК
– упис са других факултета
Кандидати који су положили пријемни испит на другим
природним и техничким факултетима у саставу Универзитета
у Београду из предмета Математика, Физика или Хемија, могу
се уписати у случају непопуњеног укупног броја слободних
места и постојања накнадних рокова за упис.
ВИСИНА ШКОЛАРИНЕ:
― Висина школарине за држављане Републике Србије: 66.000,00

динара.
― Висина школарине за стране држављане: 1.320,00 евра.

