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ДОКТОРСКE АКАДЕМСКЕ СТУДИЈE

1. Број слободних места за упис студената у школској 2017/2018. години.
На факултет се може уписати укупно 8 студената, и то:
- 5 студената чије се образовање финансира из буџета и
- 3 самофинансирајућих студената.

На студијски програм може се уписати следећи број студената:

Студијски програм
Грађевинарство
Укупно

Буџет

Самофинансирање

Укупно

5
5

3
3

8
8

Школарина
за држављане
Србије (дин.)

Школарина
за странце
(евра)

190.000,00

2.000 €

Напомена: уколико Министарство просвете науке и технолошког развоја РС и Влада АПВ не обезбеде
средства за финансирање 5 студената, а у складу са Одлуком о броју студената за упис у прву годину
докторских академских студија, који се финансирају из буџета АПВ на факултетима у саставу
Универзитета у Новом Саду у шк. 2017/2018. години, исти ће бити третирани као
самофинансирајући студенти и у току школске године ће им бити наплаћени трошкови студирања
(школарина).

2. Услови конкурисања:
Завршене основне академске и мастер академске студије из области грађевинарства са најмање
300 ЕСПБ бодова укупно и општу просечну оцену од најмање 8,00 на основним академским и
мастер академским студијама, односно еквивалентном оценом из других система оцењивања
или ако спада у 20% најбољих студената у својој генерацији, или има академски назив магистра
наука из научне области грађевинарство и ако није стекло звање доктора наука по раније
важећим законским прописима у року који је утврђен законом.
3. Полагање пријемног испита: На пријемном испиту се, поред знања из области конструкција и
материјала, односно
хидротехнике и водног
инжењерствса околине, проверава и знање из
области математике и страног (по правилу енглеског) језика.

4. Конкурсни рок:
- пријављивање кандидата
од 03. до 20. октобра, 2017. год. од 11:00 до 13:00 ч.
- полагање пријемног испита
23. октобра, 2017. год. у 11:00 ч.
- објављивање прелиминарне ранг листе
23. октобра, 2017. год.
- објављивање коначне ранг листе
27. октобра, 2017. год.
- упис примљених кандидата
30. октобра, 2017. год. од 11:00 до 13:00 ч.

5. Документација која се подноси приликом пријављивања кандидата:
-диплома и додатак дипломи основних академских студија и оверена фотокопија истих;
-диплома и додатак дипломи мастер академских студија и оверена фотокопија истих или
уверење о завршеним мастер студијама и оверена фотокопија истог;
-диплома о стеченом високом образовању по раније важећим законским прописима и
оверена фотокопија исте или уверење о завршеним основним студијама као и фотокопија
истог;
- лична карта (која се подноси на увид) и копија личне карте. У случају чиповане личне карте
потребно је доставити очитану личну карту,
Код пријаве на конкурс подносе се оригинална документа на увид (и враћају се), а оверене
фотокопије се задржавају.
НАПОМЕНА:
КАНДИДАТИМА који су завршили студије на сличном програму на ДРУГОМ ФАКУЛТЕТУ, уколико
НИЈЕ ИЗДАТА ДИПЛОМА (и додатак дипломи) дужни су да на пријаву на конкурс донесу::
а) Студенти, који су завршили основне академске студије по Болоњској конвенцији на сличном
програму другог факултета (према Закону о високом образовању из 2005. године),
- потврду са факултета да им није издата диплома;
- уверење о дипломирању – ОБАВЕЗНО са податком и о ОСТВАРЕНОМ БРОЈУ ЕСПБ БОДОВА.
- оригинал уверење о положеним испитима;
- оверена фотокопија Студијског програма.
б) Студенти, који су завршили претходне студије према Закону који је важио пре Закона из 2005.
године, дужни су да на пријаву на конкурс донесу:
- потврду са факултета да им није издата диплома, са напоменом да је студијски програм у складу са
раније важећим Законом;
- уверење о дипломирању.
- оригинал уверење о положеним испитима;
- оверена фотокопија Студијског програма.

* Документација која се доноси на упис кандидата:
- Оригинал диплому мастер академсих студија (која се враћа);
- лична карта (која се подноси на увид) и копија личне карте. У случају чиповане личне
карте потребно је доставити очитану личну карту,
- Две фотографије 4,5 х 3,5 цм;
- Доказ о уплати трошкова уписа (уплатница).
- Доказ о уплати трошкова школарине – минимум 1/6 од укупног износа =31.600,00 дин.

6. Новчане накнаде:
- за полагање пријемног испита
- за упис

=2.200,00 динара
=6.000,00 динара.

7. Критеријуми за утврђивање редоследа кандидата на ранг листи:
утврђују се на основу просечне оцене остварене на основним и мастер академским студијама,
односно студијама високог образовања, времена студирања на основим и мастер студијама, на
основу просечне оцене остварене на одређеним предметима на основним и мастер стидијама и
на основу резултата пријемног испита.

8. Начин и рокови за подношење жалбе на утврђени редослед:
Жалбе на утврђени редослед подносе се декану путем студентске службе у року од 2 дана, од
дана објављивања прелиминарне ранг листе.

9. Упис страних држављана:
А) - Кандидат је дужан да:
-познаје језик (Уверење - Центар за српски језик при Филозофском факултету Нови Сад) и
- регулише здравствено осигурање.
Б) -Поред горе наведене документације потребно је доставити:
-и нострификовану диплому или потврду о започетој нострификацији и
- доказ о уплати трошкова школарине - минимум 1/6 од укупне школарине =335 €.

10. Напомена:
- контакт телефон за добијање информација:
024/554-300 лок.109

ДЕКАН
____________________________
Проф.др Мирослав Бешевић, дипл.инж.грађ

