КОНКУРС
ЗА УПИС НА ДОКТОРСКЕ АКАДЕМСКЕ СТУДИЈЕ
ШКОЛСКЕ 2013/2014. ГОДИНЕ
На основу конкурса који је расписао Универзитет у Београду, Географски факултет
уписује 17 студената на докторске студије у школској 2013/2014. години, и то 5 на терет
буџета и 12 самофинансирајућих студената.
СТУДИЈСКИ ПРОГРАМ ЗА КОЈИ СЕ КОНКУРС РАСПИСУЈЕ
Геонауке
(на следећим модулима)
Географија
Туризмологија
Просторно планирање
Демографија
ОПШТИ УСЛОВИ КОНКУРСА
На студијски програме докторских академских студија могу се уписати:
1. Лица која имају завршене мастер академске студије, са најмање 300 ЕСПБ
бодова у области Геонаука – Географија, Туризмологија, Просторно
планирање, Демографија и Геопросторне основе животне средине, и општом
просечном оценом од најмање 8 (осам) на основним академским и мастер
академским студијама (кумулативно) и најмање један рад објављен у научним
публикацијама националног или међународног значаја или у зборницима са
научних скупова, који су релевантни за научну област у којој се пријављује
докторска дисертација; На докторске студије може се уписати и лице са
студија њима компатибилних природно-математичких и друштвенохуманистичких наука уколико испуњава претходно изнете услове.
2. Лица која имају завршене мастер академске студије, са најмање 300 ЕСПБ
бодова и општу просечну оцену мању од 8 (осам) на основним академским и
мастер академским студијама, ако имају објављене научне радове у обиму и на
начин утврђен општим актом Факултета, односно Универзитета и препоруком
два универзитетска наставника.
3. Лице које има академски степен магистра наука, ако није пријавило докторску
дисертацију, у складу са одредбама члана 128. Закона о високом образовању; и
4. лица која су стекла, или стекну VII-1 степен стручне спреме према прописима
који су важили до ступања на снагу Закона о високом образовању, уколико су
завршили основне студије са просечном оценом најмање 8 (осам) и уколико
испуњавају услове из тачке 1. Општих услова конкурса.
5. Студент 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, у оквиру истих или сродних области

студија, под условима које прописује Наставно-научно веће Факултета и
уколико испуњава услове из тачке 1. Општих услова конкурса.
На докторске студије може се уписати лице које зна један страни језик.
МЕРИЛА ЗА УТВРЂИВАЊЕ РЕДОСЛЕДА КАНДИДАТА
За кандидата који су стекли високо образовање према прописима који су важили до
ступања на снагу Закона о високом образовању, узима се просечна оцена са основних
студија која укључује дипломски рад, уколико исти постоји.
За кандидате који су завршили мастер академске студије рачуна се просек свих
оцена основних и мастер академских студија (кумулативно), узимајући у обзир и завршни
и дипломски рад, уколико за исти постоји оцена.
Редослед кандидата утврђује Комисија за упис на основу:
- опште просечне оцене
- дужине студирања
- компатибилности претходно завршених студија
Приликом утврђивања редоследа кандидата вредноваће се квалитет радова у
складу са категоризацијом научних часописа према критеријумима Министарства
просвете, науке и технолошког развоја.
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
нострификовану диплому о завшеним студијама и оствареном броју ЕСПБ бодова.
Пре уписа кандидат страни држављанин је дужан да Факултету поднесе доказе:
6. да је здравствено осигуран за школску годину коју уписује;
7. да влада српским језиком, што доказује уверењем овлашћене комисије.
Држављанин Србије који је завршио претходно образовање или део образовања у
иностранству може да се упише на студијски програм ако му се призна стечена страна
школска , односно високошколска исправа , у складу са законом и посебним општим
актом Универзитета . Уколико поступак признавања дипломе није окончан, кандидат уз
пријаву подноси потврду о томе да је поступак у току.
Факултет објављује прелиминарну ранг листу пријављених кандидата, на огласној
табли и интернет страници Факултета.
Коначна ранг листа је основ за упис кандидата.

ПРИЈАВЉИВАЊЕ КАНДИДАТА
Пријављивање кандидата се врши од 19. септембра до 14. октобра 2013. године, у
Деканату Факултета, Студентски трг 3/III, а упис ће се обавити од 25. октобра до 31.
октобра 2013. године у Студентској служби факултета, Студентски трг бр 16.
1. Документа за пријаву на конкурс
Кандидати приликом пријаве на конкурс подносе на увид оригинална документа,
а уз пријавни лист предају фотокопије потребних докумената:
1. пријавни лист (образац се добија на факултету)
2. фотокопије стечених диплома (оригинал на увид)
3. диплому о завршеним студијама или стеченом академском степену магистра наука
или дипломских - мастер студија,
4. фотокопије додатка дипломе, или уверење о положеним испитима на основним и
уверење о положеним испитима на мастер студијама, и потврда о средњој оцени
(оригинал на увид)
5. доказе који се односе на остварене научне радове
6. доказ о знању страног језика
7. доказ о уплати накнаде накнаде за трошкове пријаве.
- уплатницу у износу од 5.000,00 динара на жиро рачун Географског факултета број
840-1816666-75 за трошкове спровођења конкурса.
2. Кандидати који стекну право на упис подносе:
-

оригинална документа,
извод из матичне књиге рођених,
два обрасца ШВ-20,
индекс,
две фотографије формата 4,5х3,5 cm,
доказ о уплати накнаде за Центар за развој каријере
доказ о уплати школарине.

ВИСИНА ШКОЛАРИНЕ
ВИСИНА ШКОЛАРИНЕ за наше држављане 95.000 динара
ВИСИНА ШКОЛАРИНЕ за стране држављане 4.500 евра
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 кандидат према утврђеном редоследу.
Докторске студије трају 3 школске године .

Студијски програм докторских студија садржи обавезне и изборне предмете у укупном
обиму од 180 ЕСПБ бодова.
Напомена: Влада Републике Србије још увек није одобрила предложене квоте за упис
студената на терет буџета. Уколико места на буџету не буду одобрена, додаће се
броју самофинсирајућих студената.

