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Грађевинско-архитектонски факултет у Нишу расписује 

конкурс за упис у прву годину докторских студија 

шк.2013/2014.године, на студијске програме: 
 

Студијски програм Буџет Самофинансирање 
 

АРХИТЕКТУРА 2 3 

 

ГРАЂЕВИНАРСТВО 2 8 

 

Укупно 4 11 
 

 
 

Докторске студије на Грађевинско-архитектонском факултету Универзитета у Нишу могу да 
упишу кандидати који су стекли најмање 300 ЕСПБ бодова током претходног школовања на Грађевинско-
архитектонском, Грађевинском, Архитектонском или сродним факултетима и имају просечну оцену током 
студија најмање 8. Студентима који су завршили неки од наведених факултета а на дипломи немају 
уписане ЕСПБ бодове, број ЕСПБ бодова одређује Комисија предвиђена Правилником о усклађивању 
стечених стручних, академских, односно научних назива према прописима који су важили до ступања на 
снагу закона о високом образовању. Број ЕСПБ бодова који недостаје до 300 кандидат може да оствари 
полагањем допунских испита или на основу објављених радова. 

Ако се упише мањи број кандидата са просечном оценом најмање 8 (осам) од Конкурсом 
предвиђеног броја, докторске студије могу да упишу и кандидати који имају просечну оцену у току 
академских студија мању од 8 (осам), уколико имају објављене радове из одговарајуће научне области 

или положе одговарајући квалификациони испит. Вредновање резултата ових кандидата врше 
одговарајуће комисије. 

Докторске студије могу да упишу и кандидати који су стекли назив магистра наука из 
одговарајуће области у складу са прописима који су важили до ступања на снагу Закона о високом 
образовању као и кандидати који су уписали магистарске студије по прописима који су важили до 
ступања на снагу Закона о високом образовању. 

Ако се на конкурс пријави већи број кандидата од броја слободних места спроводи се 
класификациони поступак. У класификационом поступку вреднује се успех у претходном студирању, 
склоност ка научноистраживачком раду (кроз објављене радове) и активно знање неког од светских 
језика. 

Страни држављанин може се уписати на студијски програм под истим условима као и домаћи 
држављанин. 

Висина школарине за студенте прве године износи 120.000,00 динара. 
Висина школарине за студенте прве године, стране држављане, износи 2.500€ у динарској 

противвредности на дан уплате. 

 

 

Кандидат се пријављује на конкурс до 15 новембра 2013. 

год. у канцеларији бр. 2 служби за докторске студије  и том 
приликом подноси и предаје следећа документа:  

 
1. Пријаву на конкурс (добија се у служби). 

 
2. фотокопије стечених диплома на претходним нивоима академских 

студија и оригинале на увид. 

 
3. Извод из матичне књиге рођених. 

 



4. уверења о положеним испитима и потврде о средњој оцени за 

сваки ниво студија. 
 

5. списак научних и стручних радова (уколико их има).  
 

6. фотокопије радова (уколико их има) и оригинале на увид.  
 

7. доказ о уплати 5000 дин. на жиро рачун факултета  

бр. 840-1746666-70  накнаде за пријаву на конкурс.  
 

Полагање пријемних испита,  сачињавање и објављивање јединствене 

ранг листе,  решавање приговора учесника конкурса,  објављивање 

коначне ранг листе ,  као и упис кандидата који су стекли право да се 
упишу на докторске академске студије обавиће се од 18. новембра 

2013.  године до 22.  новембра 2013.  године.  
 

Рангирање кандидата се врши на основу Одлуке о спровођењу уписа 
на докторске студије на Грађевинско-архитектонском факултету у 

Нишу број 8/5 од 21.10.2011.год. 
 

Ниш 30.10.1013. год. 
 

 
 

 


