
Трећи конкурсни рок  за упис на Докторске академске студије 
за школску 2017/2018. годину

Машински  факултет Универзитета у Београду у школској 2017/2018. години оглашава
трећи уписни  рок  за упис у прву годину докторских  академских студија на студијски
програм Машинско инжењерство.

На  студијски  програм  докторских  академских  студија  у  трћем конкурсном  року
уписаће се 13 студентa у статусу самофинансирајућих. 

I Студијски програм 
Студијски програм докторских академских студија садржи предмете у укупном обиму

од 180 ЕСПБ бодова и дефинисан је „Правилником о настави на докторским академским
студијама“. 

II Општи услови конкурса 
На студијскe програме докторских академских студија могу се уписати: 

 лица  која  имају  завршене  мастер  академске  студије,  односно  интегрисане  академске
студије са најмање 300 ЕСПБ бодова и општом просечном оценом од најмање 8 (осам) на
основним академским и мастер академским студијама; 
 лица  која  имају  завршене  мастер  академске  студије,  односно  интегрисане  академске
студије са најмање 300 ЕСПБ бодова и општу просечну оцену мању од 8 (осам) на основним
академским и мастер академским студијама, ако имају остварене научне радове у обиму и на
начин уређен Правилником; 
 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
Правилником; и 
 студент последипломских магистарских студија, уписан по прописима који су важили до
ступања на  снагу Закона о  високом образовању,  може у  току студија  прећи  на  студијски
програм докторских студија, под условима који су у складу са Правилником; 
 лица која  су  према прописима који  су  важили до ступања на  снагу Закона о  високом
образовању завршила основне студије и то са просечном оценом најмање 8 (осам) и уколико
није другачије утврђено посебним условима уписа на одређени студијски програм.
На докторске студије може се уписати лице које зна један светски језик.
 
III Пријава на конкурс 

Кандидати приликом пријаве на конкурс подносе на увид оригинална документа, а уз
попуњен пријавни лист и предају следећа документа: 
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; 
 извод из матичне књиге рођених; 
 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)



IV Конкурсни рокови
Пријаве  на  конкурс  у  трћем конкурсном  року,  за  упис  студената  на  докторске

академске студије примају се 30. и 31. октобра и 1. новембра 2017. године од 12 и 30 до 14 и
30 часова у Служби за студентске послове. 

Прелиминарна ранг листа кандидата за упис биће објављена 2. новембра 2017.г. до 10
часова. Коначна ранг листа кандидата за упис биће објављена  2.  новембра 2017.г.  до 12
часова. 

Упис кандидата ће се обавити 2. и 3. новембра 2017.г. од 12 и 30 до 14 и 30 часова у
Служби за студентске послове. 

V Посебни услови за рангирање 
Редослед кандидата за упис на прву годину докторских студија утврђује се на основу

опште просечне оцене остварене на претходним нивоима студија и дужине студирања. 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 ДС  и позивом на број 201.


