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КОНКУРС
ЗА УПИС У ПРВУ ГОДИНУ ДОКТОРСКИХ АКАДЕМСКИХ СТУДИЈА НА ЕКОНОМСКОМ
ФАКУЛТЕТУ У НИШУ ЗА ШКОЛСКУ 2018/2019. ГОДИНУ
Економски факултет у Нишу уписује на докторске академске студије 35 студената, од
којих 33 плаћа школарину, а 2 се финансирају из буџета Републике Србије.
Студенти на докторским академским студијама уписују
ЕКОНОМИЈА, односно један од следећa четири модула:
 Макроекономија (7 студената)
 Рачуноводство (8 студената)
 Финансије и банкарство (10 студената)
 Пословно управљање (10 студената)

студијски

програм

У прву годину докторских академских студије могу се уписати кандидати који имају:
1. Завршене мастер академске студије, остварено најмање 300 ЕСПБ бодова и просечна
оцена најмање 8 (осам), на претходним нивоима студија (и то како на основним, тако и
на мастер академским студијама), при чему су оба нивоа студија завршена на
економском факултету, или
2. Завршене мастер академске студије, остварено најмање 300 ЕСПБ бодова и просечна
оцена најмање 8 (осам), на претходним нивоима студија (и то како на основним, тако и
на мастер академским студијама), при чему један од претходна два нивоа студија није
завршен на економском факултету, уз полагање квалификационог испита, или
3. Завршене основне (четворогодишње) студије за стицање VII-1 степена стручне
спреме по правилима која су важила пре ступања на снагу Закона о високом
образовању, са просечном оценом од најмање 8 (осам), при чему су студије завршене
на економском факултету, или
4. Завршене основне (четворогодишње) студије за стицање VII-1 степена стручне
спреме по правилима која су важила пре ступања на снагу Закона о високом
образовању, са просечном оценом од најмање 8 (осам), при чему студије нису
завршене на економском факултету, уз полагање квалификационог испита.
Под термином „економски факултет“ у смислу овог Конкурса подразумева се
високошколска установа економског усмерења у саставу универзитета чији је оснивач
Република Србија. Сви кандидати који испуњавају услове за упис, полажу пријемни
испит из два предмета.
Редослед кандидата за упис у прву годину докторских студија утврђује се на основу
укупног броја бодова остварених по основу:
 просечне оцене остварене на претходном(им) нивоу(има) студија,
 дужине студирања,



оствареног резултата на пријемном испиту.

Ближи критеријуми за рангирање кандидата дати су у Правилнику о упису студената
на докторске академске студије Економског факултета у Нишу (доступан на сајту
Факултета: www.eknfak.ni.ac.rs/src/Doktorske-studije.php и у служби за докторске
студије Факултета)
Школарина за школску 2018/2019. годину износи 120.000,00 динара, уз могућност
плаћања у више рата. Уплате извршити на жиро рачун факултета број 840-1683666-17.
Школарина за стране држављане износи 2.500 €.
Потребна документација уз пријаву:
 Оверене фотокопије диплома/уверења о завршеном претходном образовању,
 Лична карта (која се подноси на увид) и копија личне карте,
 Пријавни лист који се купује у књижари Економског факултета.
Приликом пријављивања сви кандидати плаћају накнаду од 3.000,00 динара на име
рангирања за упис.
Кандидати који полажу квалификациони испит (под ред. бр. 2 и 4) плаћају накнаду од
12.000,00 динара на име полагања квалификационог испита (6.000,00 динара по
испиту).
Сви кандидати плаћају накнаду од 12.000,00 динара на име полагања пријемног
испита (6.000,00 динара по испиту).
Ближа обавештења о термину уписа и потребној документацији биће дата приликом
објављивања ранг листе за упис на интернет страници и огласним таблама Факултета.
Све евентуалне исправке конкурса биће објављене на огласној табли Факултета и на
интернет презентацији Факултета и Универзитета у Нишу.
КОНКУРСНИ РОКОВИ
Пријављивање на конкурс за упис на докторске академске студије обавиће се у
периоду од 01.10.2018. дo 19.10.2018. године.
Полагање пријемног 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 19.10.2018. до 26.10.2018. године. Право на упис стиче кандидат који је на ранг
листи рангиран у оквиру броја утврђеног за упис.
Квалификациони испит одржаће се 19.10.2018. године у 17,00 часова, а пријемни
испит 22.10.2018. године од 12,00 часова.
За непопуњена места у првом уписном року, Факултет ће на интернет страници и
огласним таблама објавити други уписни рок.
ДЕКАН ЕКОНОМСКОГ ФАКУЛТЕТА
Проф. др Јадранка Ђуровић-Тодоровић

