На основу члана 83. став 1. Закона о високом образовању («Службени гласник РС» број 76/2005,
100/2007 – аутентично тумачење, 97/2008 и 44/2010), члана 85. Статута Универзитета у Нишу («Гласник
Универзитета у Нишу» број 5/2010), члана 13. и 14. Правилника о упису студената на студијске
програме Универзитета у Нишу («Гласник Универзитета у Нишу» број 6/2007)

УНИВЕРЗИТЕТ У НИШУ

ОБЈАВЉУЈЕ
ЗАЈЕДНИЧКИ КОНКУРС
ЗА УПИС СТУДЕНАТА У ПРВУ ГОДИНУ ДОКТОРСКИХ АКАДЕМСКИХ СТУДИЈА
ЗА ШКОЛСКУ 2012/2013. ГОДИНУ

НАПОМЕНА: Влада Републике Србије још увек није одобрила предложене квоте за
упис студената на терет буџета. Уколико места на буџету не буду одобрена, додаће се
броју самофинсирајућих студената.
Постоји могућност измене текста Конкурса за упис у складу са Oдлуком Владе Републике
Србије о броју студената који ће се финансирати из буџета. Све измене биће ажуриране на web
страници факултета и Универзитета у Нишу као и огласним таблама факултета Универзитета у
Нишу.
1.ОПШТЕ ОДРЕДБЕ
1.1. У прву годину докторских академских студија може се уписати лице које има:
- завршене студије за стицање VII-1 степена стручне спреме са просечном оценом најмање 8,00,
- завршене дипломске академске студије са најмање 300 ЕСПБ бодова укупно и општу просечну
оцену од најмање 8,00 на основним академским и дипломским академским студијама - мастер,
- академско звање магистра, ако у складу са одредбом члана 128. Закона о високом образовању
није пријавило докторску дисертацију.
1.2. Студијским програмом докторских академских студија утврђују се одговарајуће дипломске
студије, односно научно подручје из којег је стечен академски степен магистра, као услов за упис на
докторске студије.
1.3. Упис на докторске академске студије може се условити претходно положеним пријемним
испитом, односно испитом за проверу склоности и способности у складу са општим актом факултета.
1.4. Студент магистарских студија уписан по прописима који су важили до ступања на снагу
Закона о високом образовању, може у току студија прећи на студијски програм докторских академских
студија у оквиру истих или сродних области студија под условима које прописује наставно научно веће
факултета општим актом.
1.5. Поред услова који су прописани овим одредбама, лице које уписује прву годину докторских
академских студија треба да испуни и услове који су у складу са специфичностима факултета који
реализује студијски програм.
1.6. Факултети састављају ранг листе пријављених кандидата, које објављују на огласној табли и
интернет страници факултета.
1.7. Учесник конкурса може поднети приговор у вези са радњама и поступцима у току
спровођења овог конкурса за које сматра да нису у складу са Законом, Статутом Универзитета и
Факултета или овим конкурсом, у року од 36 сати од објављивања прелиминарне ранг листе на
факултету.
1.8. Приговор се подноси комисији за упис студената одговарајућег факултета, на чији предлог
декан доноси решење по приговору у року од 24 сата од пријема приговора.
1.9. Упис кандидата који су стекли право да се упишу у прву годину докторских академских
студија, обавиће се у року предвиђеном овим конкурсом.
1.10. Ако се кандидат који је остварио право на упис не упише у року утврђеном у конкурсу,
уместо њега може се уписати следећи кандидат према редоследу утврђеном на коначној ранг листи.
1.11. Страни држављанин може да се упише на студијски програм под истим условима као и
домаћи држављанин.
1.12.Страни држављанин плаћа школарину, осим ако међународним споразумом или
билателарним споразумом универзитета није другачије одређено.
1.13.Страни држављанин може да се упише на студијски програм ако достави нострификовану
диплому о завршеним студијама и оствареним бројем ЕСПБ бодова, пружи доказ о познавању српског
језика у складу са Статутом Универзитета и ако је здравствено осигуран.
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2. КОНКУРСНИ РОКОВИ
2.1. Пријављивање на конкурс за упис на докторске академске студије обавиће се у
периоду од 19.10.2012. године до 31.10.2012. године.
2.2. Прелиминарна ранг листа мора бити објављена до 02.11.2012. године. Коначна ранг
листа мора бити објављена до 04.11.2012. године.
2.3. Упис кандидата који су стекли право уписа на докторске академске студије обавиће
се 05. и 06.11.2012. године.
Све евентуалне исправке Конкурса биће објављене на огласној табли одговарајућег
факултета и на Web-сајту Универзитета у Нишу www.ni.ac.rs.

ГРАЂЕВИНСКО-АРХИТЕКТОНСКИ ФАКУЛТЕТ У НИШУ

Ул. Александра Медведева 14,
тел. 018/588-212, 588-266, 588-230, 588-202, 588-200, фаx: 588-202
E-mail: gaf@ni.ac.rs
http://www.gaf.ni.ac.rs
Грађевинско-архитектонски факултет у Нишу расписује конкурс за упис у прву годину
докторских студија шк.2012/2013.године, на студијске програме:
Студијски програм

Из буџета

Самофинансирање

АРХИТЕКТУРА
ГРАЂЕВИНАРСТВО

2
2

3
3

Укупно

4
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Докторске студије на Грађевинско-архитектонском факултету Универзитета у Нишу могу
да упишу кандидати који су стекли најмање 300 ЕСПБ бодова током претходног школовања на
Грађевинско-архитектонском, Грађевинском, Архитектонском или сродним факултетима и имају
просечну оцену током студија најмање 8. Студентима који су завршили неки од наведених
факултета а на дипломи немају уписане ЕСПБ бодове, број ЕСПБ бодова одређује Комисија
предвиђена Правилником о усклађивању стечених стручних, академских, односно научних
назива према прописима који су важили до ступања на снагу закона о високом образовању.
Број ЕСПБ бодова који недостаје до 300 кандидат може да оствари полагањем допунских
испита или на основу објављених радова.
Ако се упише мањи број кандидата са просечном оценом најмање 8 (осам) од Конкурсом
предвиђеног броја, докторске студије могу да упишу и кандидати који имају просечну оцену у
току академских студија мању од 8 (осам), уколико имају објављене радове из одговарајуће
научне области или положе одговарајући квалификациони испит. Вредновање резултата ових
кандидата врше одговарајуће комисије.
Докторске студије могу да упишу и кандидати који су стекли назив магистра наука из
одговарајуће области у складу са прописима који су важили до ступања на снагу Закона о
високом образовању као и кандидати који су уписали магистарске студије по прописима који су
важили до ступања на снагу Закона о високом образовању.
Ако се на конкурс пријави већи број кандидата од броја слободних места спроводи се
класификациони поступак. У класификационом поступку вреднује се успех у претходном
студирању, склоност ка научноистраживачком раду (кроз објављене радове) и активно знање
неког од светских језика.
Страни држављанин може се уписати на студијски програм под истим условима као и
домаћи држављанин.
Висина школарине за студенте прве године износи 120.000,00 динара.
Висина школарине за студенте прве године, стране држављане, износи 2.500 € у
динарској противвредности на дан уплате.
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ЕКОНОМСКИ ФАКУЛТЕТ У НИШУ

Трг Краља Александра Ујединитеља бр. 11,
Телефон: 018/528-625; факс: 018/4523-859, 018-4523-268
E-mail: doktorske@eknfak.ni.ac.rs
http://www.eknfak.ni.ac.rs
Економски факултет у Нишу уписује на докторске академске студије – Економија 35
студената који плаћају школарину.
Студенти на докторским академским студијама уписују Студијски програм ЕКОНОМИЈА,
односно један од следећа четири модула:
 Макроекономија (7 студената)
 Рачуноводство (8 студената)
 Финансије и банкарство (10 студената)
 Пословно управљање (10 студената)
У прву годину докторских академских студије могу се уписати лица која имају:
1. Завршене дипломске академске студије са најмање 300 ЕСПБ бодова и просечном
оценом од најмање 8,00 оствареном на претходним нивоима студија (и то како на
основним, тако и на дипломским академским студијама, при чему су оба нивоа
студија завршена на економском факултету); или
2. Завршене дипломске академске студије са најмање 300 ЕСПБ бодова и просечном
оценом од најмање 8,00 оствареном на претходним нивоима студија (и то како на
основним, тако и на дипломским академским студијама, при чему најмање један од
претходна два нивоа студија није завршен на економском факултету) уз полагање
класификационог испита и објављени научни радови из области економских наука
(најмање 3 у последњих пет година у часописима чија је категоризација и
вредновање одређено Правилником о упису студената на докторске академске
студије Економског факултета у Нишу); или
3. Стечени академски назив магистра економских наука, и просечном оценом од
најмање 8,00 оствареном на претходним нивоима студија (и то како на основним,
тако и на магистарским студијама, при чему су оба нивоа студија завршена на
економском факултету); или
4. Стечени академски назив магистра наука и просечном оценом од најмање 8,00 (осам)
оствареном на претходним нивоима студија (и то како на основним, тако и на
магистарским студијама, при чему најмање један од претходна два нивоа студија
није завршен на економском факултету) уз полагање класификационог испита и
објављени научни радови из области економских наука (најмање 3 у последњих пет
година у часописима чија је категоризација и вредновање одређено Правилником о
упису студената на докторске академске студије Економског факултета у Нишу).
Сви кандидати који испуњавају услове за упис, полажу пријемни испит из два предмета.
Редослед кандидата за упис у прву годину докторских студија утврђује се на основу
укупног броја бодова остварених по основу:
 просечне оцене остварене на претходним нивоима студија,
 дужине студирања,
 остварених научних резултата верификованих кроз публиковање научних радова из
области економских наука ,
 оствареном резултату на пријемном испиту.
Ближи критеријуми за рангирање кандидата дати су у Правилнику о упису студената на
докторске академске студије Економског факултета у Нишу (доступан на сајту Факултета:
www.eknfak.ni.ac.rs/src/Doktorske-studije.php и у служби за докторске студије Факултета)
Школарина за школску годину износи 105.000,00 динара, уз могућност плаћања у шест
рата на жиро рачун факултета 840-1683666-17.
Школарина за стране држављане износи 2200 €.
Потребна документација уз пријаву:
- Оверене фотокопије диплома о завршеном претходном образовању,
- Извод из матичне књиге рођених или венчаних,
- Уверење о дужини студирања,
- Копије објављених научних радова (за кандидате под ред. бр. 2 и 4)
Приликом пријављивања сви кандидати плаћају накнаду од 3.000,00 динара на име
рангирања за упис.
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Кандидати који полажу класификациони испит (под ред. бр. 2 и 4) плаћају накнаду од
10.000,00 динара на име утврђивања испуњености услова за упис (верификација објављених
научних радова).
Кандидати који полажу класификациони испит (под ред. бр. 2 и 4) плаћају накнаду од
12.000,00 динара на име полагања класификационог испита (6.000,00 динара по испиту).
Сви кандидати плаћају накнаду од 12.000,00 динара на име полагања пријемног испита
(6.000,00 динара по испиту).
Ближа обавештења о термину уписа и потребној документацији биће дата приликом
објављивања ранг листе за упис на интернет страници и огласним таблама Факултета.
Све евентуалне исправке конкурса биће објављене на огласној табли факултета и на
интернет презентацији факултета и Универзитета у Нишу.

ЕЛЕКТРОНСКИ ФАКУЛТЕТ У НИШУ

Александра Медведева 14,
Тел. 018/588-414, 529-105 и 529-623
E-mail: efinfo@elfak.ni.ac.rs http://www.elfak.ni.ac.rs
Електронски факултет у Нишу уписује у прву годину докторских академских студија
школске 2012/2013. године 100 студената за стицање академског степена доктора наука.
Докторске студије се организују у оквиру студијског програма Електротехника и
рачунарство по модулима: Управљање системима, Електроника и микрорачунарска техника,
Примењена физика, Електроенергетика, Примењена математика, Нанотехнологије и
микросистеми, Метрологија и мерна техника, Теоријска електротехника, Рачунарство и
информатика и Телекомуникације.
У прву годину докторских академских студија може се уписати лице које има:
1. завршене студије за стицање VII-1 степена стручне спреме на електронском,
електротехничком или сродним факултетима, са просечном оценом најмање 8,00;
2. завршене дипломске, односно мастер академске студије са најмање 300 ЕСПБ бодова
на електронском, електротехничком или сродним факултетима и општу оцену од најмање 8,00
на основним академским и дипломским, односно мастер академским студијама.
Докторске студије у статусу самофинансирајућег студента могу да упишу и кандидати
који имају просечну оцену у току основних и дипломских, односно мастер академских студија
мању од 8,00, уколико положе одговарајући квалификациони испит. Вредновање резултата
ових кандидата врше одговарајуће комисије.
У прву годину докторских академских студија у статусу самофинансирајућег студента
може се уписати лице које има академско звање магистра, ако у складу са одредбом члана 128.
Закона о високом образовању није пријавило докторску дисертaцију. Овим кандидатима се на
основу стечене дипломе магистра наука признаје 400 ЕСПБ бодова.
Висина школарине за самофинансирајућe студентe држављане Републике Србије износи
89.000,00 динара, а за студенте странe држављанe 3.000 еура.
Лица која су заинтересована за упис подносе пријаве Факултету са одговарајућом
документацијом (оверена фотокопија дипломе, уверење о положеним испитима и извод из
матичне књиге рођених) у периоду од 19.10.2012. године до 31.10. 2012. године.
Пријаву доставити на адресу: Електронског факултета у Нишу, ул. Александра
Медведева 14, 18000 Ниш.
Додатне информације могу се добити у Служби за студентска питања, телефон: 018/529623 и 588-414 и на интернет страници Факултета www.elfak.ni.ac.rs
НАПОМЕНА: Уколико Влада Републике Србије не одреди квоте за упис студената
на терет буџета, Факултет ће пријављене кандидате уписати у статусу
самофинансирајућих студената.
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МАШИНСКИ ФАКУЛТЕТ У НИШУ
Александра Медведева 14,
телефон: тел. 018/ 588-228 и 500-673
http://www.masfak.ni.ac.rs

Машински факултет у Нишу уписује у прву годину Докторских академских студија
школске 2012/2013. године:
- 10 студената чије се образовање финансира из буџета Републике Србије и
- 15 самофинансирајућих студената
за стицање научног назива Доктор наука – машинско инжењерство за уже научне
области:
- Примењена механика,
- Енергетика и процесна техника,
- Информационо-производне технологиjе и индустријски менаџмент,
- Мехатроника и управљање системима,
- Машинске конструкције, развој и инжењеринг и
- Tранспортна техника.
Студијски програм докторских студија припада пољу техничко-технолошких наука и
сврстава се у научну област машинско инжењерство. Студијски програм докторских студија
траје најмање 3 године, односно 6 семестара и вреди 180 ЕСПБ бодова. Свака година студија
вреди 60 ЕСПБ бодова. Докторска дисертација је завршни део студијског програма докторских
студија.
На студијски програм докторских студија Машинско инжењерство могу се уписати:
- лица која имају завршене дипломске академске студије, односно интегрисане студије,
која су стекла најмање 300 ЕСПБ бодова током претходног школовања у оквиру поља
техничко-технолошких наука или природно-математичких наука и општом просечном оценом
од најмање 8 (осам) на основним академским и дипломским академским студијама,
- лице које има академски степен магистра наука, ако не пријави докторску дисертацију,
у складу са одредбом члана 128. Закона о високом образовању,
- лица која су стекала, или стекну VII-1 степен према прописима који су важили до
ступања на снагу Закона о високом образовању, уколико су завршили основне студије са
просечном оценом најмање 8 (осам).
- студент последипломских магистарских студија, уписан по прописима који су важили
до ступања на снагу Закона о високом образовању, може прећи на студијски програм
докторских студија, у оквиру истих или сродних области студија, под условима које прописује
Правилник о усклађивању стечених стручних, академских, односно научних назива Машинског
факултета у Нишу.
- кандидати који имају просечну оцену у току академских студија мању од 8, уколико
имају објављене радове из одговарајуће научне области или положе одговарајући
квалификациони испит.
За упис на докторске студије неопходно је познавање бар једног страног језика.
Кандидат се пријављује на конкурс у термину који је утврђен у конкурсу и том приликом
подноси и предаје Одсеку за наставна и студентска питања следећа документа:
- пријавни лист са назнаком уже научне области за коју конкурише,
- кратку биографију,
- извод из матичне књиге рођених (оригинал),
- оверене фотокопије стечених диплома на претходним нивоима академских студија,
- оверене фотокопије додатка дипломе или уверења о положеним испитима и потврде о
средњој оцени,
- списак научних и стручних радова (уколико их има),
- фотокопије радова (уколико их има), а оригинале на увид,
- доказ о уплати накнаде за пријаву на конкурс у износу од 5.000,00 динара.
Висина школарине за самофинансирајуће студенте, држављане Републике Србије,
износи 105.000,00 динара. Висина школарине за студенте страног држављанства износи 2.200
евра.
Сви остали износи накнада су у складу са Одлуком о висини нaкнaдa зa пружaњe услугa
из oбрaзoвнe дeлaтнoсти нa Мaшинскoм фaкултeту у Нишу.
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Редослед кандидата за упис у прву годину докторских студија утврђује се на основу
опште просечне оцене остварене на основним и дипломским академским студијама и
остварених научних резултата, сагласно Правилнику о докторским студијама Машинског
факултета у Нишу.
Реализацију квалификационог испита, са по једним задатком из математике, механике и
уже научно-стручне области, са садржајима који одговарају претходним степенима
образовања, врши Комисија за докторске студије. Квалификациони испит се одржава најдуже
седам дана по објављивању ранг листе.
Провера знања страног језика врши се на Машинском факултету у Нишу најдуже осам
дана по објављивању ранг листе.
Све додатне информације могу се добити у Одсеку за наставна и студентска питања
(телефон 500-620) и на интернет страници Факултета www.masfak.ni.ac.rs.

МЕДИЦИНСКИ ФАКУЛТЕТ У НИШУ

Булевар др Зорана Ђинђића 81,
телефони 018/4226-712 и 4226-644 локал 207; телефакс: 018/4238-770,
E-mail: das@medfak.ni.ac.rs http://www.medfak.ni.ac.rs
Oбјављује конкурс за школску 2012/13. годину за упис студената у прву годину
студија из области медицинских наука на следеће студијске програме докторских академских
студија:
- Молекуларна медицина - 20 студената
Трајање студија: 8 семестара, односно 240 ЕСПБ бодовa
- Kлиничкa медицинa - 20 студената
Трајање студија: 6 семестара, односно 180 ЕСПБ бодова
- Jавно здрављe - 10 студената
Трајање студија: 6 семестара, односно 180 ЕСПБ бодова
- Базична истраживања у стоматологији - 5 студената
Трајање студија: 8 семестара, односно 240 ЕСПБ бодова
- Клиничка и епидемиолошка истраживања у стоматологији
Трајање студија: 6 семестара, односно 180 ЕСПБ бодова
- Токсикологија - 5 студената
Трајање студија: 6 семестара, односно 180 ЕСПБ бодова

- 10 студенaта

Право учешћа на конкурсу има лице са:
 завршеним интегрисаним академским студијским програмом из медицинских наука
(медицина у трајању од шест година са остварених 360 ЕСПБ, стоматологија у
трајању од најмање пет година са остварених 300 ЕСПБ),
 завршеним
дипломским
академским
студијама биолошке или медицинске
оријентације (фармација, ветерина и молекуларна биологија са остварених најмање
300 ЕСПБ),
 оствареном просечном оценом на предходним студијама најмање 8 (осам),
 знањем енглеског језика,
 завршеном или одобреном специјализацијом Министарства здравља из одговарајуће
области, а односи се на клиничку медицину, јавно здравље и клиничка и
епидемилошка истраживања у стоматологији, и
 академским степеном магистра наука и студенти магистарских студија.
Сви пријављени кандидати подлежу провери знања из енглеског језика (тест), а
пријављени кандидати за молекуларну медицину, базична истраживања у стоматологији и
токсикологију провери знања (тест) и из опште медицине, стоматологије или фармације.
Рангирање кандидата се врши на основу опште просечне оцене на предходним студијама
и постигнутих резултата на пријемном испиту.
Предност при упису имају сарадници запослени на Медицинском факултету у Нишу, као
и сарадници на научноистраживачким пројектима који се остварују на Медицинском факултету
у Нишу.
Висина школарине за годину студија у школској 2012/13. години износи 120.000,00
динара, а за стране студенте 2 500 евра.
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За конкурс се прилажу документа:
- Пријава (добија се у Служби за последипломске студије, на Медицинском факултету
у Нишу),
- Диплома (уверење) о завршеним интегрисаним академским студијама са просечном
оценом - оверена фотокопија,
- Уверење о положеним испитима (само ако на дипломи нема просечне оцене),
- Диплома о завршеној специјализацији или уверење о уписаној здравственој
специјализацији - оверена фотокопија,
- Доказ о знању енглеског језика,
- Извод из матичне књиге рођених (као и извод из матичне књиге венчаних уколико је
дошло до промене презимена),
- Биографија и библиографија (CV и списак објављених радова), и
- Доказ о уплати трошкова за спровођене конкурса у износу од 20.000,00 динара,
који су уплаћени на жиро рачун број 840-1681666-03 (позив на броj 99) Медицинског
факултета у Нишу.
Наведена документа се достављају Служби за последипломске студије Медицинског
факултета у Нишу, Булевар др Зорана Ђинђића бр. 81.

ПРАВНИ ФАКУЛТЕТ У НИШУ

Трг Краља Александра 11,
тел. 018/ 500-201,500-203, факс 4523-747;
E-mail: pravni@prafak.ni.ac.rs http://www.prafak.ni.ac.rs
Правни факултет Универзитета у Нишу уписује у прву годину Студијског програма докторских
академских студија права, за школску 2012/2013. годину, ради стицања научног назива доктора правних
наука 43 студената који плаћају школарину.
Студијски програм докторских академских студија права траје три године, односно, шест семестра.
Докторске академске студије организују се по следећим модулима:
1. Јавно-правни модул;
2. Модул за правно локалне самоуправе;
3. Кривично-правни модул;
4. Грађанско-правни модул;
5. Пословно-правни модул;
6. Историјско-правни модул;
7. Међународно-правни модул;
8. Модул за међународно приватно право;
9. Теоријско-правни модул.
Студијски програм докторских академских студија права заинтересовани могу видети на
Интернет страници Факултета
http://www.prafak.ni.ac.rs/files/doktorske/Studijski_program-DAS-2012-izmene-dopune.pdf
Услови уписа на Студијски програм докторских академских студија ближе су уређени
Одлуком Наставно-научног већа Правног факултета у Нишу, бр. 01-1230/7 од 05.07.2012.
године, а у складу са одредбама Правилника о упису студената на студијске програме
Универзитета у Нишу.
Текст Одлуке заинтересовани кандидати могу видети на Интернет страници Факултета
http://www.prafak.ni.ac.rs/files/doktorske/Odluka-uslovi_upisa-DOKTORSKE2012.pdf
Докторске академске студије може да упише:


кандидат који је остварио најмање 300 ЕСП бодова на прретходно завршеним степенима
студија (основним академским и мастер академских студијама), по студијским
програмима предвиђеним Законом о високом образовању, и има:
–

општу просечну оцену најмање 8,00, или

–

објављене научне радове.

(Детаљније о условима уписа ове категорије кандидата погледати члан I, као и IV и V
Одлуке);
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кандидат који има акдемски степен магистра наука, према прописима који су важили до
ступања на снагу Закона о високм образовању, ако у складу са одредбама Закона о
високм образовању није пријавио докторску дисертацију.
(Детаљније о условима уписа ове категорије кандидата погледати члан II, као и IV и V
Одлуке);



кандидати који су основне студије завршили на факултету, према прописима који су
важили до ступања на снадгу Закона о високом образовању, у трајању од најмање
четири године (VII-1 степен стручне спреме), и има:
–

општу просечну оцену најмање 8,00, или

– објављене научне радове.
(Детаљније о условима уписа ове категорије кандидата погледати члан II б, као и IV и V
Одлуке);
На докторске академске студије може се уписати и страни држављанин под истим
условима као и домаћи држављанин, уз обавезу плаћања школарине, осим ако међународним
споразумом или билатералним споразумом Универзитета није другачије одређено.
Упис лица које је завршило претходно образовање или део образовања у инистранству
спровешће се након спроведеног поступка признавања стране високошколске исправе, у
складу са одредбама закона и општих аката Универзитета у Нишу и Факултета.
Упис на докторске академске студије лоца које је високошколску исправу стекло у
Републици Српској спровешће се у складу са одредбама међународног споразума и одлуке
Факултета.
Висина школарине за упис на докторске академске студијје права износи 125.000
динара.
Редослед кандидата за упис у прву годину докторских академских студија утврђује се на
основу опште просечне оцене остварене на птеходно завршеним степенима студија и
остварених научни х резултата. (Детаљније о рангирању кандидата погледати члан VII
Одлуке);

ПРИРОДНО-МАТЕМАТИЧКИ ФАКУЛТЕТ У НИШУ
Вишеградска бр. 33,
телефони 018/533-015
Е-mail:pmfinfo@pmf.ni.ac.rs www.pmf.ni.ac.rs

Природно-математички факултет у Нишу уписује у прву годину докторских студија
школске 2012/2013. године 48 студента чије ће се образовање финансирати из буџета и 8
самофинансирајућих студената за студијске програме и у броју како следи:

Студијски програм

Буџет

Самофинансирање

Математика

12

2

Рачунарске науке

12

2

Физика

12

2

Хемија

12

2

УКУПНО

48
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У прву годину докторских студија може се уписати лице које има:
-

завршене одговарајуће студије за стицање VII-1 степена стручне спреме са
просечном оценом најмање 8,00;
завршене одговарајуће мастер академске студије са најмање 300 ЕСПБ бодова
укупно и општу просечну оцену од најмање 8,00 на основним академским и
мастер академским студијама.

Редослед кандидата за упис на прву годину докторских студија утврђује се на основу
опште просечне оцене остварене на претходним нивоима студија.
8

Висина школарине за самофинансирајуће студенте (60 ЕСПБ) износи 96.000 динара.
Студенти држављани Србије могу платити школарину у једнократном износу приликом
уписа у одговарајућу годину студија, или у три рате и то: прва рата 50% приликом уписа
године, друга рата 25% до 30.11.2012. године и трећа рата приликом овере зимског семестра.

ТЕХНОЛОШКИ ФАКУЛТЕТ У ЛЕСКОВЦУ
Лесковац, Булевар ослобођења 124,
Централа 016/247-203, 242-560, 246-001
Е-mail: tehfak@ni.ac.rs www.tehfak.ni.ac.rs

Технолошки факултет у Лесковцу уписује у прву годину докторских академских студија
за школску 2012/13 годину укупно 15 студената на студијски програм ТЕХНОЛОШКО
ИНЖЕЊЕРСТВО.
КОНКУРСНИ РОК:
траје од 19. октобра до 06. новембра 2012. године
– пријављивање кандидата од 19. до 31. октобра 2012. године (од 8–14 сати),
– објављивање ПРЕЛИМИНАРНЕ РАНГ ЛИСТЕ – 01. новембра 2012. године у 13
сати,
– објављивање КОНАЧНЕ РАНГ ЛИСТЕ – 05. новембра 2012. године у 8 сати,
– УПИС примљених кандидата – од 05. до 06. новембра 2012. године (од 9 до 14
сати).
У прву годину докторских студија може се уписати лице које има:
– завршене мастер академске студије са најмање 300 ЕСПБ и општом просечном
оценом од најмање 8,00 на основним и мастер академским студијама, или
– завршене мастер академске студије са најмање 300 ЕСПБ и објављене научне радове
из области докторских академских студија (уколико има просечну оцену мању од
8,00), или
– академско звање магистра, ако у складу са одредбом члана 128. Закона о високом
образовању није пријавило докторску дисертацију, или
– завршене студије за стицање VII-1 степена стручне спреме са просечном оценом
најмање 8,00 или објављене научне радове из области докторских академских
студија уколико има просечну оцену мању од 8,00.
Редослед кандидата на ранг листи за упис у прву годину одређује се на основу укупне
остварене просечне оцене на основним и мастер академским студијама, односно студијама за
стицање VII-1 степена стручне спреме.
Ако два или више кандидата на основу укупне просечне оцене остваре исти број бодова,
редослед ће се утврдити уз помоћ допунског критеријума – дужине студирања на основним и
мастер академским студијама.
Ако кандидати имају исти број бодова, предност има онај кандидат који има већи индекс
научне компетентности израчунат на основу коефицијента које је дефинисало Министарство
просвете, науке и технолошког развоја РС.
Услов за упис на докторске студије јесте познавање једног од светских језика.
Висина школарине за самофинансирајуће студенте износи 130.000 динара, а за стране
држављане 3.000 ЕUR-а.
Комисија за упис кандидата саставља прелиминарну ранг листу пријављених кандидата
и објављује је на огласној табли и интернет страници Факултета у року који је утврђен
конкурсом.
Кандидат може поднети приговор на регуларност поступка утврђеног конкурсом или
своје место на ранг листи у року од 36 сати од објављивања Прелиминарне ранг листе.
Приговор се подноси Комисији за упис, на чији предлог декан доноси решење по приговору у
року од 24 сата од пријема приговора.
Факултет утврђује Коначну ранг листу пријављених кандидата и објављује је на
огласној табли и интернет страници Факултета, у року који је утврђен конкурсом.
Право уписа стиче кандидат који је на ранг листи рангиран у оквиру броја утврђеног за
упис кандидата.
Ако кандидат који је остварио право на упис не изврши упис у року утврђеном у
конкурсу, уместо њега ће се уписати следећи кандидат према редоследу утврђеном по коначној
ранг листи.
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Страни држављанин може да се упише на студијски програм под истим условима као и
домаћи држављанин.
Страни држављанин може да се упише на студијски програм ако достави
нострификовану диплому о завршеним студијама и оствареним бројем ЕСПБ бодова, пружи
доказ о познавању српског језика у складу са Статутом Универзитета и ако је здравствено
осигуран.
КАНДИДАТИ ПРИЛИКОМ ПРИЈАВЕ НА КОНКРС подносе СЛЕДЕЋУ ДОКУМЕНТАЦИЈУ:
– пријавни лист,
– верене фотокопије стечених диплома,
– уверење о положеним испитима са бројем остварених ЕСПБ бодова,
– списак и фотокопије научних и стручних радова (уколико их има),
– потврда о познавању једног од светских језика, и
– оригинал извода из матичне књиге рођених и/или венчаних.
НАПОМЕНА: Број студента чије се студије финансирају из буџета РС као и број
самофинансирајућих студената, биће објављен након доношења Одлуке Владе Републике
Србије.

УЧИТЕЉСКИ ФАКУЛТЕТ У ВРАЊУ

Врање, Партизанска 14; тел.017/422-962, 421-633
E-mail: ucfaxvranje@yahoo.com www.ucfaк.ni.ac.rs
Учитељски факултет у Врању Универзитета у Нишу на докторске академске студије –
Методика разредне наставе, у трајању од три године (180 ЕСПБ), уписује 6 (шест) самофинансирајућих студената.
У прву годину докторских студија може се уписати лице које има:
- завршене мастер академске студије (за образовање учитеља), са најмање 300 ЕСПБ
бодова и општом просечном оценом од најмање 8 (осам) на основним и мастер академским
студијама или
- завршене основне четворогодишње студије, тј. високо образовање (VII1 степен
стручне спреме) са звањем професор разредне наставе и општом просечном оценом од
најмање 8 (осам).
Редослед кандидата за упис у прву годину докторских студија утврђује се на основу
опште просечне оцене остварене на основним студијама на начин и по поступку предвиђеним
општим актом Факултета.
Школарина за упис на докторске студије износи 120.000,00 динара (могућност плаћања
у више рата), а за стране држављане 3.000 евра.
Заинтересовани кандидати могу се пријавити у року утврђеном заједничким конкурсом
Универзитета у Нишу.

ФАКУЛТЕТ СПОРТА И ФИЗИЧКОГ ВАСПИТАЊА У НИШУ
Чарнојевићева бр. 10-а,
телефон 018/ 510-900, 018/ 511-940
E-mail: info@fsfv.ni.ac.rs http: www. fsfv.ni.ac.rs

Факултет спорта и физичког васпитања Универзитета у Нишу уписује у прву годину докторских
академских студија 10 (десет) самофинансирајућих студената, за стицање назива доктор наукафизичко васпитање и спорт.
На студијски програм докторских академских студија може се уписати лице које испуњава следеће
услове:
1.

општи услови:
- завршене студије за стицање VII-1 степен стручне спреме, са просечном оценом најмање 8
(осам);
- завршене дипломске академске студије, односно мастер академске студије, са најмање 300
ЕСПБ бодова укупно и општом просечном оценом најмање 8 (осам) на свим нивоима студсија;
- академско звање магистар, ако у складу са одредбом члана 128. Закона о високом
образовању, није пријавило докторску дисертацију.
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2. посебни услови:
- полагањее теста енглеског језика и теста знања на рачунару.
Лица заинтересована за упис подносе пријацу Факултету са одговарајућом
документацијом (оверена фотокопија дипломе, уверење о положеним испитима и извод из
матичне књиге рођених).
Висина школарине за самофинанситајуће студенте износи 120.000 динара, за стране
држављане 4.000,00 €.
Ближе информације могу се видети на сајту Факултета.

ФИЛОЗОФСКИ ФАКУЛТЕТ У НИШУ

Ћирила и Методија број 2,
Телефони: 018/527-649, 514-312, 514-313,
514-244 локал 141 или 514-311 локал 105
Телефакс: 514-310
http://www.filfak.ni.ac.rs
Филозофски факултет Универзитета у Нишу уписује у прву годину докторских
академских студија школске 2012/13. године укупно 23 студената, 10 студента чије ће се
школовање финансирати из буџета и 13 самофинансирарућих студената.
БРОЈ СТУДЕНАТА И ШКОЛАРИНА
Ред. Бр.
1.
2.
3.
4.

Студијски програм
Докторске академске студије
Докторске академске студије
Докторске академске студије
Докторске академске студије
Укупно

социологије
филологије
историје
психологије

из буџета
5
5
10

самофинансирање
5
3
5
13

Висина школарине за студенте докторских академских студија на студијским програмима
износи 130.000,00 динара за држављане Србије и 3.000 € за стране држављане.
Студент држављанин Републике Србије може уплатити школарину једнократно,
приликом уписа у прву годину студија, или у три рате.
У прву годину докторских академских студије може се уписати лице које има:
- завршене основне и мастер академске студије са најмање 300 ЕСПБ бодова укупно и
општом просечном оценом најмање 8 (осам) на основним академским и мастер академским
студијама,
- уписане последипломске студије по Закону о универзитету, које је претходне студије
завршило са просечном оценом најмање 8 (осам),
-VII-1 степен према прописима који су важили до ступања на снагу Закона о високом
образовању уколико је завршило основне четворогодишње студије са најмањом просечном
оценом 8 (осам у току студија),
- завршене академске студије првог и другог нивоа, са најмање 300 ЕСПБ бодова,
просечну оцену нижом од 8 (осам) и објављене научне радове, на начин уређен општим актом
Факултета.
За упис на докторске студеје могу да конкуришу кандидати који су завршили претходне
нивое студија из поља друштвено-хуманистичких наука.
Кандидат за упис на докторске студије мора познавати бар један светски језик, што се
утврђује на основу додатка дипломи са основних и мастер студија, или на основу сертификата
институција овлашћених за проверу знања страног језика.
Рангирање пријављених кандидата вршиће се на основу следећих критеријума:
– диплома о завршеним основним и мастер академским студијама образовног профила
у складу са студијским програмом,
– општа просечна оцена остварена на основним и мастер академским студијама,
– дужина студирања на основним и мастер студијама,
– остварени научни резултати.
Ближи критеријуми за рангирање кандидата прописани су Правилником о докторским
студијама Филозофског факултета Универзитета у Нишу.
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ДОКУМЕНТАЦИЈА КОЈУ ПОДНОСЕ КАНДИДАТИ
Кандидат се пријављује на конкурс у термину који је утврђен у конкурсу и том приликом
подноси Служби за мастер и докторске студије следећа документа:
- пријавни лист са назнаком уже научне области за коју конкурише,
- оверене копије стечених диплома на претходним ниовоима студија,
- извод из матичне књиге рођених или венчаних,
- оверене копије додатка дипломе или уверење о положеним испитима,
- списак научних и стручних радова (уколико их има),
- фотокопије радова (уколико их има), а оригинале на увид,
- доказ о уплати накнаде за пријаву за упис у износу од 3.000,00 динара. Уплате
се врше на текући рачун Факултета број 840-1818666-89 са позивом на број
742121041.
КОНКУРСНИ РОКОВИ
Лица заинтересована за упис подносе пријаву Факултету са одговарајућом
документацијом од 19.10. 2012. године до 31.10.2012. године.
Факултет објављује Јединствену ранг-листу пријављених кандидата 01.11.2012.
године до 12,00 сати.
Кандидати имају право да поднесу приговор на редослед утврђен Јединственом ранглистом у року од 24 часа од објављивања ранг-листе, најкасније 02.11.2012. године до 13,00
сати Служби за опште и правне послове.
Факултет објављује Коначну ранг-листу 05.11.2012. године до 12,00 сати.
Упис кандидата који су стекли право да се упишу у прву годину докторских академских
студија обавиће се 06. 11. 2012. године.
Кандидати који су стекли право уписа уплаћују школарину на текући рачун факултета
број 840-1818666-89 са позивом на број 742121041, са назнаком „уплата школарине“ и
накнаду за осигурање студената.
НАПОМЕНА: Уколико до окончања поступка за упис студената на докторске академске
студије Влада Републике Србије не донесе одлуку о броју студената чије се школовање
финансира на терет буџета, сви студенти који стекну право уписа биће уписани у статусу
самофинансирајућих.
Додатне информације могу се добити у Служби за мастер и докторске студије Факултета
на телефоне: 018/527-649, 514-312, 514-313, 514-244, локал 141. и на сајту Факултета –
www.filfak.ni.ac.rs
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