
РОКОВИ ЗА ЗАВРШЕТАК  ДОКТОРСКИХ СТУДИЈА/ОДБРАНУ 
ДОКТОРСКЕ ДИСЕРТАЦИЈЕ И ПОНОВНИ УПИС 

 
Студенти уписани на докторске студије шк. 2004/05, 2005/06 и 2006/07., односно 
кандидати који су пријавили докторску дисертацију до ступања на снагу Закона о 
високом образовању, имају право да заврше студије по започетом плану и 
програму, условима и правилима студија, односно да стекну научни степен доктора 
наука, најкасније до краја школске 2015/2016. године (30.09.2016.) 
 
Рок за завршетак докторских студија (одбрану докторске дисертације), 
почев од уписаних шк. 2007/2008. године, је двоструки број школских година (6 
школских година рачунајући од школске године уписа). У овај рок се не рачуна 
мировање школске године. 
 
Студенту уписаном на докторске студије шк. 2009/2010. коме је дата 
сагласност на предлог теме докторске дисертације и који је искористио право на 
продужење рока за завршетак студија у шк. 2015/2016. години, може се, на лични 
захтев, поднет пре истека рока, продужити рок за завршетак студија и за још 
два семестра шк. 2016/2017, уколико ментор предложи и оцени да студент 
може за то време да заврши докторске студије, о чему одлуку доноси Наставно-
научно веће Факултета.  
Рок за предају захтева (образац молбе у скриптарници + уплатница на 4.000,00 
дин.) за септембарско Наставно-научно веће је 19. септембар 2016. год. 
 
Студенту уписаном на докторске студије шк. 2010/2011. може се, на 
лични захтев, поднет пре истека рока и уз сагласност ментора, продужити рок 
за завршетак студија за два семестра шк. 2016/2017. год., уколико је остварио 
најмање 60 ЕСПБ бодова (најмање 50 ЕСПБ бодова у положеним испитима-10 
ЕСПБ је студијски истраживачки рад). 
 
Лице коме је престао статус студента  докторских студија због: 

-незавршавања студија у року, 
-исписивања са студија, 
-неуписивања школске године, 

које је остварило најмање 60 ЕСПБ бодова (најмање 50 ЕСПБ бодова у 
положеним испитима-10 ЕСПБ је студијски истраживачки рад) може се само још 
једном уписати на докторске академске студије на тај начин што ће поднети 
захтев (образац молбе у скриптарници) за упис Факултету у роковима одређеним  
Конкурсом за упис на докторске студије шк. 2016/2017, уз признавање положених 
испита. 

Уколико наведено лице није остварило 50 ЕСПБ бодова у положеним 
испитима, може се исписати и поновно уписати на докторске студије пријавом на 
конкурс за упис. 

 
 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 у Београду.  

Ближа  обавештења могу се добити у Студентској служби, соба бр. 5 или на бр. 
телефона 3370-426-контакт особа Миља Дачић. 


