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СТУДИЈСКИ ПРОГРАМИ ЗА КОЈЕ СЕ КОНКУРС РАСПИСУЈЕ:
Физичка хемија
БРОЈ СТУДЕНАТА:
30 студената, од чега 20 на терет буџета и 10 самофинсирајућих
ОПШТИ УСЛОВИ КОНКУРСА
На студијске програме докторских академских студија могу се уписати:
- лица која имају завршене мастер академске студије, односно интегрисане студије са
најмање 300 ЕСПБ бодова и општом просечном оценом од најмање 8 на основним академским
и мастер академским студијама;
- лица која имају завршене мастер академске студије, односно интегрисане 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
општим актом факултета, односно Универзитета;
- 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 општим
актом Универзитета;
- лица која су према прописима који су важили до ступања на снагу Закона о високом
образовању завршилa oсновне студије и то са просечном оценом најмање 8 (осам) и уколико
није другачије утврђено посебним условима уписа на одређени студијски програм.
Студент последипломских магистарских студија, уписан по прописима који су важили
до ступања на снагу Закона, 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.
На докторске студије може се уписати лице које зна један светски језик.
МЕРИЛА ЗА УТВРЂИВАЊЕ РЕДОСЛЕДА КАНДИДАТА
Редослед кандидата за упис на прву годину докторских студија утврђује се на основу
опште просечне оцене остварене на студијама, дужине студирања, остварених научних
резултата, на начин предвиђен општим актом факултета и резултата постигнутих на
пријемном испиту, односно испиту за проверу склоности и способности, ако се такви испити
организују.
За кандидате 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
академских и мастер академских студија, узимајући у обзир и завршни и дипломски рад,
уколико за исти постоји оцена.
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ВИСИНА ШКОЛАРИНЕ
ВИСИНА ШКОЛАРИНЕ за држављане Републике Србије: 96.000,00 динара
ВИСИНА ШКОЛАРИНЕ за стране држављане: 5.400,00 евра
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