ИНФОРМАТОР
О УСЛОВИМА ПРИЈЕМА СТУДЕНАТА НА
ДОКТОРСКЕ АКАДЕМСКЕ СТУДИЈЕ
Конкурс за упис на докторске академске студије (ДАС)
за школску 2017/2018. годину
Машински факултет Универзитета у Београду у школској 2017/2018. години уписује
студенте у прву годину докторских академских студија (ДАС) на студијски програм
Машинско инжењерство.
На студијски програм докторских академских студија уписаће се до 50 студената, од чега је
10 буџетских и 40 самофинансирајућих.
I Студијски програм
Студијски програм докторских академских студија садржи предмете у укупном обиму од 180
ЕСПБ и дефинисан је Правилником о настави на докторским академским студијама.
Студијски програм се може изводити и на енглеском језику.
II Општи услови конкурса
На студијски програм докторских академских студија могу да се упишу:
1. лица која имају завршене мастер академске студије, односно интегрисане
студије, на неком од факултета техничко-технолошких наука са најмање 300
ЕСПБ, односно завршене најмање четворогодишње студије по прописима који
су важили до ступања на снагу Закона о високом образовању из 2005. године, и
општом просечном оценом од најмање 8 на основним и мастер академским
студијама, односно интегрисаним студијама;
2. лица која имају завршене мастер академске студије, односно интегрисане
студије, на неком од факултета који није у области техничко-технолошких наука
са најмање 300 ЕСПБ, односно завршене најмање четворогодишње студије по
прописима који су важили до ступања на снагу Закона о високом образовању из
2005. године, и општом просечном оценом од најмање 8 на основним и мастер
академским студијама, односно интегрисаним студијама, уз додатни услов: да
су остварила сарадњу у области машинства и да, у терминима полагања
објављеним на сајту Факултета, положе три квалилификациона теста провере
знања из области механике, термодинамике и механике флиуда;
3. лица која имају завршене мастер академске студије, односно интегрисане
студије, на неком од факултета техничко-технолошких наука са најмање 300
ЕСПБ, односно завршене најмање четворогодишње студије по прописима који
су важили до ступања на снагу Закона о високом образовању из 2005. године, и
општом просечном оценом мањом од 8 на основним и мастер академским
студијама, односно интегрисаним студијама, уз услов да имају остварене научне
радове објављене из области машинства у часописима са листе ресорног
министарства пре уписа на докторске студије, у складу са општим актима
факултета, односно Универзитета;
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4. лица са звањем магистра наука која нису у складу са Законом одбранила
докторску дисертацију могу да се упишу на студијски програм докторских
академских студија у складу са Правилником; и
5. студенти последипломских магистарских студија, уписани по прописима који су
важили до ступања на снагу Закона о високом образовању из 2005. године, могу
у току студија прећи на студијски програм докторских академских студија, под
условима који су у складу са Правилником;
На докторске студије може се уписати лице које зна један светски језик.
III Право уписа
Лице је остварило право на упис уколико се налази на коначној 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 броја
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 јединственој ранг листи до броја
утврђеног за упис самофинансирајућих студената.
Са студентом који се уписује на докторске академске студије се склапа Уговор којим се
регулишу међусобна права и обавезе.
IV 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.
Уколико поступак признавања није окончан, ови кандидати уз пријаву подносе
потврду о томе да је поступак у току.
Пре уписа кандидат страни држављанин је дужан да факултету/Универзитету
поднесе доказе:
- да је здравствено осигуран за школску годину коју уписује;
- да влада српским језиком или језиком на коме се студијски програм изводи.
V Упис држављана који су претходно образовање завршили у иностранству
Држављанин Републике Србије који је завршио претходно образовање или део образовања у
иностранству може да се упише 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.
VI Упис лица са инвалидитетом
Особе са инвалидитетом су у обавези да писмено образложе на који начин је потребно
прилагодити пријем докумената и похађање наставног процеса. 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.
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Универзитетски центар за студенте са хендикепом налази се у просторијама Универзитетске
библиотеке „Светозар Марковић“ у улици Булевар краља Александра 71.
VII Школарина
Висина школарине за држављане Републике Србије укупно за све три године износи 8.000
евра (прва и друга година по 2.400 евра, а трећа година, која обухвата и одбрану рада, је
3.200 евра), у динарској противвредности на дан уплате.
Школарина се може платити у десет месечних рата.
VIII Пријава на конкурс
Кандидати приликом пријаве на конкурс подносе на увид оригинална документа, а уз
попуњен пријавни лист и:
Фотокопије:

диплому и додатак дипломи, односно уверење о завршеном студијском
програму првог и другог степена студија (основне и мастер студије) или
стеченом академском звању магистра наука;

уверење о положеним испитима на претходним нивоима студија – само за
кандидате који имају одбрањен магистарски рад;

доказ о знању једног светског језика (за кандидате који током студија нису
положили испит из страног језика);

биографију кандидата;

доказ о уплати накнаде за трошкове пријаве;
Доказе који се односе на остварене научне радове:

библиографију са пуном пагинацијом референци (предати одштампану верзију)

електронске верзије радова са видљивим DOI бројем (снимљене на CD)
IX Конкурсни рокови
Пријаве на конкурс за упис студената у прву годину докторских академских студија
примају се од 18. септембра до 5. октобра 2017. године од 12.30 до 14.30 часова.
Ранг листе се формирају под надзором Комисије за докторске академске студије и истичу се
на огласној табли и сајту Факултета у року од седам дана од дана закључења конкурса.
Кандидат може поднети жалбу Комисији за докторске академске студије на регуларност
поступка утврђеног конкурсом и своје место на ранг листи у року од 36 сати од објављивања
прелиминарне ранг листе на факултету.
Комисија доноси одлуку о приговору у року од 24 часа и одмах након тога обавештава
кандидата.
Кандидат има право у другостепеном поступку да уложи жалбу Декану факултета, у року од
24 часа по доношењу решења Комисије по жалби кандидата.
Декан факултета доноси коначну одлуку у року од 24 часа од пријема жалбе и одлуку
доставља кандидату и Комисији.
Након одлучивања о жалби факултет утврђује и објављује ранг листу свих кандидата са
укупним бројем бодова стеченим по свим критеријумима за сваки студијски програм и
доставља Универзитету најкасније до 10.октобра 2017. године.
Упис кандидата ће се обавити до 14.10.2017.г., а коначну ранг листу уписаних на ДАС,
Универзитет објављује 16.10.2017.год.
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У случају да по окончања уписа остане слободних места организоваће се други уписни рок у
периоду до 25.10.2017.год.
X Посебни услови за рангирање
Редослед кандидата за упис на докторске академске студије утврђује се на основу
опште просечне оцене остварене на основним и мастер академским студијама, дужине
студирања на основним и мастер академским студијама и остварених научних
резултата прописаних општим актом Факултета.
Рангирање кандидата врши се посебно за све категорије студената ( поглавље II ), а
утврђивање редоследа кандидата ( ранг листа за упис ) почев од рангиране категорије
студената 1), у наставку категорије 2), 3), 4) и 5).
Рангирање кандидата за упис на докторске академске студије из категорија 1) и 2)
утврђује се на основу опште просечне оцене остварене на основним и мастер
академским студијама и дужине студирања на основним и мастер академским
студијама.
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 и мастер
академским студијама израженом у ЕСПБ бодовима (ОСбод и МСбод):
Општа просечна оцена (ОПО) =
Општа просечна оцена се коригује на основу дужине студирања тако што се множи
односом дужине студирања предвиђене студијским програмом и дужине студирања
коју је кандидат остварио.
Рангирање кандидата категорије 3) врши се према броју остварених научних резултата
ближе дефинисаних Правилником о докторским академским студијама Факултета, а
коришћењем критеријума ресорног министарства који су саставни део Правилника о
поступку, начину вредновања и квантитативном исказивању научноистраживачких
резултата истраживача.
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 о високом образовању из 2005. године, узима се просечна
оцена са основних студија која укључује дипломски рад, уколико исти постоји.
За трошкове које Факултет има у вези са спровођењем конкурса, кандидати плаћају накнаду
у износу од 4.000 динара на жиро-рачун Машинског факултета број: 840-1876666-10 са
сврхом уплате Пријава за конкурс за упис на ДАС и позивом на број 201.
XI Упис кандидата
Кандидати који стекну право на упис подносе:
.• оверене фотокопије докумената и оригинална документа на увид;
• извод из матичне књиге рођених;
• попуњен образац ШВ-20 (и електронски);
• нови индекс;
• две фотографије формата 4,5х3,5 сm;
• доказ о уплати школарине за самофинансирајуће студенте;
• доказ о уплати накнаде за Центар за развој каријере.
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За кандидате који су претходни ниво студија завршили у иностранству, неопходно је
приликом уписа поднети и решење ректора о признавању стране јавне високошколске
исправе.
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.
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