
ДРУГИ УПИСНИ РОК 
НА ДОКТОРСКЕ АКАДЕМСКЕ СТУДИЈЕ  У ШК.  2016/2017. 

ГОДИНИ 
 
Слободна места 
 

- Инжењерство заштите животне средине, 18 самофинансирајућих   
- Металуршко инжењерство, 4 самофинансирајућа   
- Хемијско инжењерство, 22 самофинансирајућих   
- Инжењерство материјала, 18 самофинансирајућих   
- Биохемијско инжењерство и биотехнологија, 12 самофинансирајућих   
- Текстилно инжењерство, 4 самофинансирајућа   
- Хемија, 7 самофинансирајућих. 

 
Докторске академске студије трају 3 школске године (180 ЕСПБ бодова). 

 
СТУДИЈСКИ ПРОГРАМ 
 
Студијски програми докторских академских студија садрже обавезне и изборне предмете 
у укупном обиму од 180 ЕСПБ бодова. 
 
ОПШТИ УСЛОВИ КОНКУРСА 

 
 На студијске програме докторских академских студија могу се уписати:  
- лица која имају завршене мастер академске студије, односно интегрисане студије са 

најмање 300 ЕСПБ бодова и општом просечном оценом од најмање 8 на основним академским 
и мастер академским студијама;  

- лица која имају завршене мастер академске студије, односно интегрисане студије са 
најмање 300 ЕСПБ бодова и општу просечну оцену мању од 8 (осам) на основним академским и 
мастер академским студијама, ако имају остварена најмање 2 научна рада, при чему је најмањи 
услов два рада из категорије М51, M52 или М53 (штампана у целини);  

- лица која су према прописима који су важили до ступања на снагу Закона о високом 
образовању завршилa oсновне студије и то са просечном оценом најмање 8 (осам) или, уколико 
им је просечна оцена мања од 8 (осам), имају остварена најмање 2 научна рада, при чему је 
најмањи услов два рада из категорије М51, M52 или М53 (штампана у целини); 

Лица са звањем магистра наука која нису у складу са Законом одбранила докторску 
дисертацију могу се уписати на студијски програм докторских студија у складу са општим 
актом Универзитета.  

На докторске студије може се уписати лице које зна један светски језик.  
Посебни услови за упис на студијске програме су саставни део односних студијских 

програма. 
 
ПРИЈАВЉИВАЊЕ КАНДИДАТА 
  

Пријављивање кандидата на студијске програме докторских академских студија 
обавиће 18, 19. и 20. октобра 2016. године, у времену од 10 до 13 сати у Служби за 
наставно-студентске послове (соба бр. 5). 

 



Документа за пријаву на конкурс: 
      - пријавни лист (набавља се у Скриптарници факултета)  

- оверене фотокопије стечених диплома на претходним нивоима студија (за 
основне и мастер студије, уколико су завршили и мастер студије)-оригинали 
на увид 

- оверене фотокопије додатака диплома или, за студенте који су завршили 
основне студије по старом закону, уверење о положеним испитима и средњој 
оцени -оригинали на увид 

- извод из матичне књиге рођених   
- доказе који се односе на остварене научне радове-списак научних и стручних 

радова и фотокопије радова (уколико кандидат има) 
- фотокопију личне карте 
-  доказ о уплати накнаде за пријаву на конкурс у износу од 5.000,00 РСД, 

уплаћених на жиро-рачун Факултета број: 840-1441666-69 позив на број 
80200, број модела 97 

 
УПИС КАНДИДАТА  
 

Упис студената је 21, 22. и 24. октобра 2016. године, у времену од 10 до 13 сати 
у Служби за наставно-студентске послове (соба бр. 5). 

 
Документа за упис: 
- jeдaн образац ШВ-20 (у Скриптарници факултета)  
- индекс (у Скриптарници факултета)  

 - две фотографије формата 4,5x3,5 cm;  
 -  анкетни лист за докторске студије (у Скриптарници факултета) са изабраним 

предметима у договору са ментором, у вредности од најмање 50 ЕСПБ бодова 
(истаживачки рад је у вредности од 10 ЕСПБ бодова). Анкетни лист потписује  
и ментор;      

- доказ о уплати школарине на жиро-рачун Факултета, позив на број 62400. 
Кандидати запослени на ТМФ-у и у Иновационом центру ТМФ-а, као и 
стипендисти Министарства просвете, науке и технолошког развоја доносе 
фотокопију Уговора о раду, како би им  школарина била умањена;   

- доказ о уплати 100,00 РСД  на жиро-рачун Факултета (сврха: за Центар за развој 
каријерe), позив на број 62400 

- доказ о уплати 300,00 РСД (сврха: Oсигурање студената) на жиро рачун 
Факултета, позив на број 300  
 

Кандидат који је стекао право уписа, а не упише се у за то предвиђеном року, 
губи право на упис и уместо њега ће се уписати следећи кандидат према утврђеном 
редоследу. 

Све евентуалне исправке Конкурса биће објављене на интернет страници 
Универзитета у Београду и Факултета. 

 
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 докторске студије, који 
ће се организовати у периоду до 24. октобра 2016. године. 



 
Школарина 
 

Висина школарине за прву годину докторских академских студија: 
-за самофинансирајуће студенте, незапослене студенте и студенте запослене на 

факултетима и у институтима чланицама Универзитета у Београду, држављане 
Србије 99.000,00 динара (незапослени студенти и студенти запослени на факултетима и у 
институтима чланицама Универзитета у Београду плаћају умањену школарину за упис у другу и 
трећу годину студија, према Ценовнику школарина ТМФ-а);  

-за студенте запослене на ТМФ-у, у Иновационом центру ТМФ-а, као и 
стипендисте Министарства просвете, науке и технолошког развоја 66.000,00 динара; 

- за стране држављане 10.000 ЕУР. 
Самофинансирајући студенти држављани Србије могу уплатити школарину у 

четири једнаке рате, према динамици плаћања школарине.                                                                   
 

Жиро-рачун Факултета:  840-1441666-69,  позив на број  62400, модел број 97 
Ближе информације о условима уписа на докторске студије могу се добити у 

Служби за наставно-студентске послове Факултета или на телефон 3370-426, контакт 
особа Миља Дачић. 
 

 
 
 


