
 

 

УНИВЕРЗИТЕТ „УНИОН-НИКОЛА ТЕСЛА“, БЕОГРАД 

 

ФАКУЛТЕТ ЗА ПРАВО, БЕЗБЕДНОСТ И МЕНАЏМЕНТ 

"КОНСТАНТИН ВЕЛИКИ", НИШ 

 
 

На основу члана 98. Закона о високом образовању Факултета за право, безбедност и менаџмент 

"Константин Велики" Ниш објављује: 

 

 КОНКУРС 
ЗА УПИС СТУДЕНАТА У ШКОЛСКУ 2021/2022 ГОДИНУ 

 

У седишту установе у Нишу и  Високошколској јединицици ван седишта 

установе  без својства правног лица Београд, 

 на следећим акредитованим студијским програмиа 

 

 

У СЕДИШТУ УСТАНОВЕ 

 

На I годину основних академских студија (240 ЕСПБ), на следеће студијске програме: 

 Право– 45 студената; Стручни назив: дипломирани правник. 

 Менаџмент у безбедности – 45 студената; Стручни назив: дипломирани менаџер. 

 Менаџмент у саобраћају – 45 студената; Стручни назив: дипломирани менаџер. 

 

 На мастер академске студије ( 60 ЕСПБ), на студијске програме: 

 Међународно пословно право - 35 студената; Стручни назив: мастер правник. 

 Менаџмент у безбедности -35 студената; Стручни назив: мастер менаџер. 

 

      

У ВИСОКОШКОЛСКОЈ ЈЕДИНИЦИ ВАН СЕДИШТА УСТАНОВЕ БЕЗ СВОЈСТВА 

ПРАВНОГ ЛИЦА БЕОГРАД 

 

На I годину основних академских студија (240 ЕСПБ),  на следеће студијске програме: 

 Право– 60 студената; Стручни назив: дипломирани правник. 

 Менаџмент у безбедности – 60 студената; Стручни назив: дипломирани менаџер. 

 Менаџмент у саобраћају – 60 студената; Стручни назив: дипломирани менаџер. 

 

 На мастер академске студије (60 ЕСПБ),  на студијске програме: 

 Међународно пословно право - 25 студената; Стручни назив: мастер правник. 

 Менаџмент у саобраћају - 25 студената; Стручни назив: мастер менаџер. 

 

 

УСЛОВИ КОНКУРСА 

 

Упис на основне академске студије врши се под следећим условима: 

 Право уписа имају кандидати који су претходно завршили средњу школу у 

четворогодишњем трајању. 

 Редослед кандидата за упис на студије првог степена утврђује се на основу општег успеха 

постигнутог у средњем образовању и резултата постигнутих на пријемном испиту. 

     Пријемни испит Факултет реализује путем класификационог теста. По овом основу кандидат  

     може да оствари до 60 поена. 

 



 

Упис на мастер академске студије врши се по следећим условима: 

 На мастер академске студије Факултета може се уписати лице које има стечено високо 

образовање на основним академским студијама одговарајућих струка, ове или друге 

високошколске установе.  

 Кандидати који на основним академским студијама имају просек мањи од 8 полажу 

квалификациони (пријeмни) тест, релевантан за студијски програм за који конкуришу. 

 

 

Ближе информације, пријем потребне документације и пријављивање за упис вршиће се у 

просторијама Факултета у улици Зетска 2-4 у Нишу радним данима од 09 до 17 часова, суботом 

од 09 до 14 часова и у Београду у улици Висока 29а, радним данима од 13 до 18 часова и 

суботом од 10 до 14 часова. Све друге информације могу се добити на телефоне у Нишу 

018/4206 100, 018 4238 288, 062/300 018 и Београду 011 354 88 94, 062 300 012. 

 

За више информација посетите наш сајт www.konstantinveliki.edu.rs  
 

http://www.konstantinveliki.edu.rs/



