ТРЕЋИ УПИСНИ РОК
ЗА УПИС НА ДОКТОРСКЕ АКАДЕМСКЕ СТУДИЈЕ У ШК.
2017/2018. ГОДИНИ
На основу Конкурса који је расписао Универзитет у Београду, Технолошкометалуршки факултет уписује у трећем уписном року 73 студента (4 буџетска + 69
самофинансирајућих) студената у прву годину докторских академских студија у школској
2017/2018. години на следеће Студијске програме:
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.

Инжењерство заштите животне средине 0 буџет, 15 самофинансирајућих
Металуршко инжењерство 1 буџет, 3 самофинансирајућа
Хемијско инжењерство 0 буџет, 17 самофинансирајућих
Инжењерство материјала 0 буџет, 11 самофинансирајућих
Биохемијско инжењерство и биотехнологија 2 буџет, 12 самофинансирајућих
Текстилно инжењерство 1 буџет, 4 самофинансирајућа
Хемија 0 буџет, 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.
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. Такође могу конкурисати и лица која имају општу просечну
оцену мању од 8, уколико имају остварена најмање 2 научна рада објављена у часописима са
листе ресорног министарства пре уписа на докторске студије и то најмање остварена 2 научна
рада из категорије М51, M52 или М53 часописима са листе ресорног министарства или
објављене научне радове у са конференција категорије М31, М33, М61, М63.
У студијском програму докторских студија прописују се одговарајуће завршене мастер
академске студије, односно интегрисане студије као услов за упис на докторске студије.
Такође, потребно је да су кандидати претходно завршили основне академске студије као и
мастер академске студије или четворогодишње студије по прописима који су важили до
ступања на снагу Закона, односно стекли академски назив магистра наука у некој од
следећих области:
•
све области у пољу техничко – технолошких наука,
•
хемијске науке,
•
науке о заштити животне средине,
•
физичке науке,
•
физичко-хемијске науке,

•
фармацеутске науке
•
медицинске науке,
•
биолошке науке.
У случају других области могућност уписа ће се размотрити увидом и анализом програма
завршених студија, уз молбу кандидата.
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.
У остваривању права уписа на студијски програм кандидати имају једнака права која не могу
бити ограничавана по основу пола, расе, брачног стања, боје коже, језика, вероисповести,
политичког убеђења, националног, социјалног или етничког порекла, инвалидности или по
другом сличном основу, положају или околности.
МЕРИЛА ЗА УТВРЂИВАЊЕ РЕДОСЛЕДА КАНДИДАТА
Редослед кандидата за упис на докторске студије утврђује се на основу опште просечне
оцене остварене на основним и мастер академским студијама, дужине студирања на
основним и мастер студијама, остварених научних резултата.
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 студије узима се просечна оцена остварена на
тим студијама, дужина студирања, остварени научни резултати и други услови прописани
општим актом факултета.
За кандидате који су стекли високо образовање према прописима који су важили до
ступања на снагу Закона, узима се просечна оцена са основних студија која укључује
дипломски рад, уколико исти постоји.
Факултет, односно Универзитет може увести додатне критеријуме за одређивање
редоследа кандидата.
РОКОВИ И НАЧИН ПОДНОШЕЊА ЖАЛБИ
Факултет објављујe прелиминарну ранг листу за сваки појединачни студијски програм, на
огласној табли и интернет страници факултета 31. октобра 2017. године у 16,00 сати.
Кандидат може поднети жалбу на регуларност поступка утврђеног конкурсом и своје место на
прелиминарној ранг листи 1. новембра 2017. године од 10,00 до 13,00 сати у Студентској служби,
соба бр.5. Решење по жалби доноси се 1. новембра 2017. гoдинe до 16,00 сати.
Након одлучивања о жалби Факултет утврђује и објављује ранг листу свих кандидата са
укупним бројем бодова за сваки студијски програм на интернет страници и огласној табли
Факултета 02. новембра 2017. године у 12,00 сати.
Универзитет објављује коначне ранг листе за сваки студијски програм докторских академских
студија на интернет страници Универзитета.

Објављивање коначне ранг листе за студијски програм на интернет страници Универзитета,
представља основ за упис кандидата.

УПИС СТУДЕНАТА
Лице је остварило право на упис уколико се налази на ранг листи до броја који је
конкурсом предвиђен за упис.
Кандидат се може уписати на студијски програм у статусу студента који се финансира из
буџета Републике (буџетски студент) уколико се налази на коначној ранг листи до бројa
одобреног за упис кандидата на терет буџета
Кандидат се може уписати на студијски програм у статусу студента који се сам финансира
(самофинансирајући студент) уколико се налази на ранг листи до броја утврђеног за упис
самофинансирајућих студената.
УПИС СТРАНИХ СТУДЕНАТА
Страни држављанин може се уписати на студијски програм под истим условима као и
домаћи држављанин.
Страни држављанин плаћа школарину.
Кандидат-страни држављанин, приликом пријављивања на конкурс, подноси решење о
признавању стране јавне исправе.
Пре уписа кандидат страни држављанин је дужан да Факултету поднесе доказе:
- да је здравствено осигуран за школску годину коју уписује
- да влада српским језиком или језиком на коме се студијски програм изводи.
УПИС ДРЖАВЉАНА СРБИЈЕ КОЈИ СУ ПРЕТХОДНО ОБРАЗОВАЊЕ ЗАВРШИЛИ У
ИНОСТРАНСТВУ
Држављанин Србије који је завршио претходно образовање или део образовања у
иностранству може да конкурише за упис на студијски програм ако му се призна стечена
страна високошколска исправа у складу са законом и посебним општим актом
Универзитета. Уколико поступак признавања није окончан, ови кандидати уз пријаву подносе
потврду о томе да је поступак у току.
УПИС ЛИЦА СА ИНВАЛИДИТЕТОМ
Особе са инвалидитетом могу полагати пријемни испит на начин прилагођен њиховим
могућностима, односно у њима доступном облику, а у складу са објективним могућностима
факултета.
Особа са инвалидитетом је у обавези да писмено образложи на који начин је потребно
прилагодити полагање пријемног испита и то образложење достави приликом пријаве на конкурс за
упис на студијски програм.
Особе са инвалидитетом, за додатне информације и консултације, могу се обратити
Универзитетском центру за студенте са хендикепом на телефон 011-3370-686 или електронском
поштом ucsh@rect.bg.ac.rs. Универзитетски центар за студенте са хендикепом налази се у
просторијама Универзитетске библиотеке „Светозар Марковић“ у улици Булевар краља Александра
71.

КОНКУРСНИ РОКОВИ
Трећи уписни рок:

ПРИЈАВЉИВАЊЕ КАНДИДАТА
Пријављивање кандидата на студијске програме докторских академских студија
обавиће 27. и 30. октобра 2017. 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 6.000,00 РСД,
уплаћених на жиро-рачун Факултета број: 840-1441666-69 позив на број
80200, број модела 97

УПИС КАНДИДАТА
Упис студената је 03. новембра 2017. године, у времену од 10 до 13 сати у
Служби за наставно-студентске послове (соба бр. 5).

Документа за упис:
-

-

-

jeдaн попуњен образац ШВ-20 (у Скриптарници факултета)-обавезно попунити
и електронски (након уписа)
индекс (у Скриптарници факултета)
две фотографије формата 4,5x3,5 cm;
анкетни лист за докторске студије (у Скриптарници факултета) са изабраним
предметима (шифра и нази предмета) 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.

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.
-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.
НАПОМЕНА:
Универзитет у Београду задржава право да измени и допуни текст Конкурса. Све
евентуалне исправке Конкурса биће објављене на интернет страници Универзитета у
Београду и Факултета.

