На основу члана 57. Статута Грађевинско-архитектонског факултета у Нишу, Правилника
о докторским студијама на Грађевинско-архитектонском факултету у Нишу, Заједничког
конкурса за упис студената у прву годину докторских студија за шк. 2019/2020. годину и
Одлуке о спровођењу уписа на докторске студије на Грађевинско-архитектонском
факултету у Нишу, објављује се

КОНАЧНА РАНГ ЛИСТА КАНДИДАТА
У првом уписном року
за упис у прву годину докторских студија за шк. 2019/2020. годину
Студијски програм АРХИТЕКТУРА
Р.бр.

Име, ср. слово, презиме
Настасија Коцић
Соња Петковић
Атила Хамидовић
Душица Филиповић

1.
2.
3.
4.

Бр. поена
-успех
95,25
95,25
93,31
92,25

Бр. поена
-научни
радови
1
0
0
1

Укупно
поена
96,25
95,25
93,31
93,25

Студијски програм МАТЕРИЈАЛИ И КОНСТРУКЦИЈЕ
Р.бр.
1.

Име, ср. слово, презиме
Душан Коцић

Бр. поена
Бр. поена
-успех
-научни радови
82,30

Укупно
поена
82,3

КОНАЧНА РАНГ ЛИСТА је основ за упис кандидата.
На основу коначне ранг листе, а у оквиру броја студената предвиђеног Конкурсом,
на Студијском програму АРХИТЕКТУРА могу бити уписани кандидати под
редним бројем 1 и редним бројем 2.
на Студијском програму МАТЕРИЈАЛИ И КОНСТРУКЦИЈЕ, може бити
уписан кандидат под редним бројем 1.
УПИС КАНДИДАТА обавиће се 10. и 11. октобра 2018. год. од 10 до 12 сати, у
канцеларији бр. 2.
Кандидати се уписују се на терет Биџета Републике Србије.
Ако се кандидат који је остварио право на упис не упише у предвиђеном року, уместо
њега стиче право на упис следећи кандидат по редоследу утврђеном на коначној ранг
листи.
Кандидати приликом уписа подносе:
1. Попуњену пријаву за упис,
2. Две фотографије формата за пасош,

3. Доказ-признаницу о уплати 5.000,00 динара, на име трошкова уписа, на жиро рачун
Грађевинско-архитектонског факултета у Нишу, број 840-1746666-70.
4. Индекс.
5. Фотокопија стечених диплома на претходним нивоима академских студија
6. Фотокопије додатака дипломи или уверење о положеним испитима на претходним
нивоима академских студија.
7. Очитана лична карта или фотокопија личне карте.
Уписани кандидати ће бити благовремено обавештени о термину свечаног уручења
индекса, односно о почетку наставе.
Ниш, 09. 10. 2019. год.
КОМИСИЈА ЗА УПИС

