
 

 
 

К О Н К У Р С 
 

ЗА УПИС СТУДЕНАТА НА ДОКТОРСКЕ АКАДЕМСКЕ СТУДИЈЕ У 

АКАДЕМСКОЈ 2019/2020. ГОДИНИ 

 

 Докторске студије трају 3 академске године (6 семестара) и имају 

обим од 180 ЕСПБ. Студијски програми докторских академских студија 

објављени су на сајту Факултета (www.f.bg.ac.rs). 

Број студената који се могу уписати је:   

 

Филозофија 20 

Социологија 20 

Педагогија 10 

Андрагогија 10 

Психологија 15 

Историја      20 

Историја уметности 15 

Археологија 10 

Етнологија и антропологија 10 

Класичне науке 10 

 

Од наведених квота број буџетских места по одељењима износи: 

 

Филозофија 7, Социологија 7, Педагогија 3, Андрагогија 3,    

     Психологија 5, Историја 7, Историја уметности 5, Археологија 3,     

     Етнологија – антропологија 3, Класичне науке 2. 

 

 У прву годину докторских студија може се уписати лице које има: 

- завршене одговарајуће мастер студије утврђене студијским 

програмом, са најмање 300 ЕСПБ бодова и општом просечном 

оценом од најмање 8 на основним академским студијама и мастер 

студијама;  

- завршене одговарајуће мастер студије утврђене студијским 

програмом, са најмање 300 ЕСПБ бодова и најмање 3 научна рада, 

објављних у часописима од националног или међународног 

значаја, са рецензијом;  

http://www.f.bg.ac.rs/


- завршене неодговарајуће мастер студије, са најмање 300 ЕСПБ 

бодова и просечном оценом најмање 8 на основним академским 

студијама и мастер студијама, ако положи диференцијални испит. 

Садржај и обим диференцијалног испита, као и састав испитне 

комисије, одређује одељење; 

- VII-1 степен према прописима који су важили до ступања на снагу 

Закона о високом образовању, уколико су завршили одговарајуће 

основне студије са просечном оценом најмање 8 (осам) и уколико 

није другачије утврђено посебним условима уписа на одређени 

студијски програм а у складу са Законом и Аутентичним 

тумачењем Народне скупштине Републике Србије. 

 

Рангирање кандидата за упис на докторске студије врши се на основу 

опште просечне оцене остварене на основним и мастер студијама, дужине 

студирања, као и броја бодова за објављени рад по основу категоризације 

министарства надлежног за науку (максимално 8 – ако кандидат има 

објављене радове обавезан је да пријави један рад за који сматра да је 

репрезентативан, односно носи највећи број бодова по основу категоризације 

министарства надлежног за науку)-(максимално 40 поена), квалитета 

мотивационог писма (максимално 20 поена) и резултата оствареног на 

пријемном испиту (максимално 40 поена). Пријемни испит организује и 

спроводи одељење у складу са одлуком о спровођењу и организацији 

пријемног испита за упис на докторске студије у академској 2019/20. години. 

 

Кандидати приликом пријаве на конкурс подносе на увид оригинална 

документа, а уз пријавни лист предају фотокопије, и то: 

- диплому о завршеним студијама; 

- уверења о положеним испитима са оба нивоа студија или само са 

основних студија ако су студије завршене по старом плану и 

програму. 

-    додатак дипломи 

-   решење о признању јавне стране исправе или потврду Универзитета  

     у Београду да је неопходна документација предата за признавање  

     (важи за кандидате који су завршили претходне студије  у       

     иностранству) 

- биографију  

- научне и стручне радове (ако их има)-копије насловних страна са  

      рецензијом 

- доказ о знању једног светског језика; 

- уплатницу у износу од 9.630,00 динара на жиро-рачун    

Филозофског факултета бр. 840-1614666-19, са обавезним уносом «позив на 

број» 97   47114, за трошкове конкурса. 

 



Пријаве кандидата примаће секретари одељења 01.10. од 10 до 12:30 h 

и 02.10.2019. године од 10 до 14 h 

Пријемни испит организоваће се 03. и 04.10.2019. године. 

(ближе информације се могу добити на одељењима) 

Прелиминарна ранг-листа биће објављена 07.10.2019. године до  

12 часова. Жалбе на прелиминарну ранг-листу  могу се поднети у архиви и 

на портирници Факултета у наредних 36 сати, од тренутка објављивања 

прелиминарне ранг-листе најкасније до 09.10.2019. године до 8 h. Комисија 

за упис ће донети решење по жалби 09.10.2019. године до 13 часова. Жалбе 

на решење Комисије подносе се декану најкасније 10.10.2019. године до 13 

часова, у архиви или на портирници Факултета. Декан доноси решење по 

жалби 10.10.2019. године до 16 часова. 

 Kоначна ранг-листа са укупним резултатом сваког кандидата биће 

објављена 10.10.2019. године до 20 часова.  

 

Упис примљених кандидата обавиће се 14.10.2019. године од 10 до 15 

часова (опширније информације о упису биће објављене уз коначну ранг 

листу). 

Настава у јесењем семестру почиње 14.10.2019. године.  

Школарина за држављане Републике Србије износи 195.800,00 динара 

и може се платити у десет рата, а за стране држављане износи 295.400,00 

динара и може се уплатити у две рате или у целости. 

 


