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Конкурс за упис студената на докторске академске студије у
школској 2017/2018. години
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ОПШТИ УСЛОВИ КОНКУРСА
За упис на докторске студије може конкурисати лице које има завршене мастер академске
студије, односно интегрисане студије са најмање 300 ЕСПБ бодова, односно завршене најмање
четворогодишње студије по прописима који су важили до ступања на снагу Закона, и општом
просечном оценом од најмање 8.
На докторске академске студије, Студијски програм Дефектологија може се уписати и лице
које има просечну оцену мању од 8 (осам) ако има остварене научне резултате у одговарајућем
обиму, односно чији је укупан број бодова најмање осам, рачунат на следећи начин:
УБ =OПО +(БН:20),
где је УБ укупан број бодова, OПО је општа просечна оцена, а БН број бодова добијен на
остварене научне радове, објављене током две године које претходе дану објављивања
конкурса, а који је дефинисан у Правилнику о поступку, начину вредновања и квантитативном
исказивању научноистраживачких резултата истраживача и Правилника о изменама и
допунама Правилника о поступку, начину вредновања и квантитативном исказивању
научноистраживачких резултата истраживача.
На докторске студије може се уписати лице које зна један светски језик.
МЕРИЛА ЗА УТВРЂИВАЊЕ РЕДОСЛЕДА КАНДИДАТА
Рангирање кандидата за упис на докторске академске студије, на студијском програму
Дефектологија, Логопедија и Специјална едукација и рехабилитација, врши се на основу
просечне оцене, дужине студирања у месецима и објављених радова током две године које
претходе дану објављивања конкурса, при чему се узимају у обзир само они радови где је
кандидат међу прва три потписана аутора или коаутора, а који су бодовани према Правилнику
о поступку, начину вредновања и квантитативном исказивању научноистраживачких
резултата истраживача („Службени гласник РС“, број 24/16,21/17, 38/17).
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Кандидати који испуњавају све наведене услове уписа рангирају се, за сваки студијски програм
посебно, према укупном броју бодова који се рачуна по следећој формули: Н = 8·ОПО – Пм /6 +
Б, где је: Н = укупан број бодова, ОПО = општа процечна оцена, Пм = дужина студирања, Б =
број бодова на основу објављених научних радова.
Општа просечна оцена студирања (ОПО) израчунава се на основу просечних оцена
студирања на основним академским студијама (ОцОС) и мастер академским студијама
(ОцМС), пондерисаних дужином трајања студијског програма на основним академским и
мастер академским студијама израженом у ЕСПБ бодовима (ОСбод и МСбод):
Општа просечна оцена:

(ОПО) = ОцОС x ОСбод + ОцМС x МСбод
ОСбод + МСбод
За кандидате који су завршили интегрисане академске студије узима се просечна оцена
остварена на тим студијама, дужина студирања и остварени научни резултати и други
услови прописани Правилником о докторским студијама Факултета.
За кандидате који су стекли високо образовање према прописима који су важили до
ступања на снагу Закона о високом образовању, узима се просечна оцена са основних
студија која укључује дипломски рад, уколико исти постоји.
ВИСИНА ШКОЛАРИНЕ
ВИСИНА ШКОЛАРИНЕ за држављане Републике Србије: 150.000,00 динара
ВИСИНА ШКОЛАРИНЕ за стране држављане: 2.200,00 евра
ПОСТУПАК ЗА СПРОВОЂЕЊЕ КОНКУРСА: опште одредбе
НАЧИН И РОКОВИ ЗА ЖАЛБЕ НА РЕДОСЛЕД: опште одредбе
КОНКУРСНИ РОКОВИ
Први уписни рок
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

Пријављивање кандидата: 27. 28. и 29. септембар и 2. октобар 2017. године у периоду од 10
до 14 часова.
Објављивање листе пријављених кандидата: 2. октобар 2017. године у 16 часова.
Примедбе кандидата у случају техничких грешака у року од 24 часа на е-mail:
pdnauka@fasper.bg.ac.rs. По истеку тог рока, подаци који подразумевају успех на претходним
нивоима образовања сматрају се коначним.
Објављивање прелиминарне ранг листе за упис за сваки појединачни студијски програм
3. октобар 2017. године дo 18 часова.
Примедбе на прелиминарну ранг листу подносе се Комисији за упис искључиво на e-mail:
pdnauka@fasper.bg.ac.rs до 4. октобра 2017. године до 16 часова.
Одговор на жалбу најкасније 5. октобра до 14 часова.
Подношење жалбе Декану Факултета на решење Комисије за упис у року од 24 часа од истека
рока за доношење решења Комисије и то на e-mail: dekan@fasper.bg.ac.rs или писменим
путем.
Декан доноси коначну одлуку по поднетим жалбама у року од 24 часа од пријема жалбе.
Објављивање коначне ранг листе 9. октобра 2017. године до 16 часова.
Упис кандидата 12. и 13. октобра 2017. године од 10 до 14 часова.
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Други уписни рок
Уколико на неком од студијских програма буде слободних, непопуњених места, на предлог
Факултета Сенат ће одобрити други уписни рок за упис на овај ниво студија, који треба да буде
организован у периоду до 25. октобра 2017. године.
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