ВАШ ПРАВИ ИЗБОР

ИНФОРМАЦИЈЕ О УПИСУ

upis.tfbor.bg.ac.rs

Зашто ТФ Бор?
део породице Универзитета у Београду;
водећа високообразовна и научна-истраживачка
институција из области техничко-технолошких наука;
студирање на терет буџета и стипендирање студената;
широк спектар акредитованих студијских програма;
квалитетно образовање уз савремену наставу по
највишим стандардима;
висок степен дигитализције наставног процеса;
добро опремљене учионице и лабораторије;
квалитетно наставно особље које се бира по строгим
стандардима Универзитета у Београду;
развој научних дисциплина и трансфер стечених
знања у привреди и друштву;
успешна међународна сарадња и мобилност студената
на водећим европским образовним институцијама;
обезбеђена стручна пракса и могућност
запошљавања у водећим компанијама у региону....

Где раде инжењери ТФ у Бору
Serbia Zijin Copper d.o.o. Bor
Serbia Zijin Mining d.o.o. Bor
Messer Tehnogas AD
Lidl Srbija
Elixir Prahovo d.o.o.
HBIS GROUP Serbia – Iron & Steel d.o.o.
НИС АД Нови Сад
Jugo-Impex d.o.o. Niš
Kromberg & Schubert d.o.o. Kruševac
ЈП ЕПС Бeоград
ЈП ПЕУ Ресавица
Moravacem d.o.o. Popovac
Delta Group
FPM Agromehanika d.o.o. Boljevac
Tigar Tyres d.o.o. Pirot
и остале водеће и успешне компаније у земљи и региону.

ДИПЛОМЕ ПРИЗНАТЕ
КОД НАС И У СВЕТУ

Потребна документација:
сведочанства за све разреде претходно завршене школe;
дипломa 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 једно од прве три награде из
предмета који се полаже на пријемном испиту;
извод из матичне књиге рођених и
доказ о уплати накнаде за полагање пријемног испита.

Пријемни испит:
За упис у прву годину студија полаже се један од предмета
по избору:
Математика/Физика/Хемија

Основи економике пословања

Универзитет у Београду

ТЕХНИЧКИ
ФАКУЛТЕТ
У БОРУ

ДЕЦЕНИЈЕ ОБРАЗОВАЊ А Иwww.tfbor.bg.ac.rs
НАУКЕ

Информације:
Адреса:
Војске Југославије 12, 19210 Бор
Телефон:
030 424 555 (деканат),
030 422 375 (студентска служба)
E-маил адреса:
oﬃce@tfbor.bg.ac.rs
studentska.sluzba@tfbor.bg.ac.rs

@tehnickifakultetuboru

ДЕЦЕНИЈЕ ОБРАЗОВАЊА И НАУКЕ

Основне академске студије (240 ЕСПБ)
Студијски програми
РУДАРСКО ИНЖЕЊЕРСТВО (40 ст

ТЕХНОЛОШКО
О ИНЖЕЊЕРСТВО
О (60 с дената)
дена )
дената

та

Изборни модули:
1. Експлоатација лежишта
минералних сировина ЕЛМС
2: Припрема минералних
сировина - ПМС
3: Рециклажне техно
хнологије
хно
технологије
и одрживи развој - РТОР

Обезбеђен смештај
аај и исхрана
ис
у
сту
ст
удентском
удент
ск дому високе категорије
к
студентском

Изборни модули:
Изб
1. Неорганска хемијска
емијска
технологија - НХТ
2. Инжењерство за заштиту
заштит
И
животне средине - ИЗЖС

www.rudarstvo.tfbor.bg.ac.rs
www
www.rudarstvo.tfbor
.rudarstvo.tfbor.bg.ac.rs
.rudarstvo.tfbor.bg.ac.rs
МЕТАЛУРШКО ИНЖЕЊЕРСТВО (20 ст

СТУДИРАЊЕ НА
ОСНОВНИМ АКАДЕМСКИМ
СТУДИЈАМА ЈЕ БЕСПЛАТНО

www.tehnologija.tfbor.bg.ac.rs
www
www.tehnologija.tfbor
.tehnologija.tfbor.bg.ac.rs
.tehnologija.tfbor.bg.ac.rs
та )

ИНЖЕЊЕРСКИ
КИ МЕНАЏМЕНТ (120 ст

Изборни модули:

Изборни модули:
Изб

1. Екстрактивна
металургија - ЕМ

1. Пословни
менаџмент - ПМ

2. Прерађивачка
металургија - ПМ

2. Информационе
технологије - ИТ

www.studentskicentarbor.com
www
www.studentskicentarbor
.studentskicentarbor.com
.studentskicentarbor.com

еСТУДЕНТ

та)

Студентски портал
Сту

Eduroam

www.metalurgija.tfbor.bg.ac.rs
www
www.metalurgija.tfbor
.metalurgija.tfbor.bg.ac.rs
.metalurgija.tfbor.bg.ac.rs

www.menadzment.tfbor.bg.ac.rs
www
www.menadzment.tfbor

Електронска пошта

Електронско учење
Moodle

КоБСОН сервиси

Подршка

estudent.tfbor.bg.ac.rs

