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ДОКТОРСКE АКАДЕМСКЕ СТУДИЈE
На факултет се може уписати укупно 118 студената и то:
- 41 студент чије се образовање финансира из буџета и
-77 самофинансирајућих студената
На поједине студијске програме може се уписати следећи број студената:
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2. Услови конкурисања:
У прву годину докторских академских студија може се уписати лице које има:
- завршене мастер академске студије са најмање 300 ЕСПБ и просечну оцену од најмање 8 уписану у
дипломи основних академских и у дипломи мастер академских студија;

- академски назив магистра наука, ако није стекло докторат по раније важећим законским прописима у
року који је предвиђен законом;
- завршено високо образовање по прописима који су важили до доношења закона о Високом обазовању.
Услови уписа на докторске академске студије наведени су у Правилнику о упис студената на
студијске програме Природно-математичког факултета (http://www.pmf.uns.ac.rs).
3. Пријемни испит:
Полагање пријемног испита на Департману за математику и информатику на студијском програму
докторске студије математике врши се на основу Правилникa о упису студената на студијске
програме Природно-математичког факултета (http://www.pmf.uns.ac.rs).
Пријаве за пријемни испит на докторским академским срудијама Математике се подносе у
Секретаријату департмана за математику и информатику до 31.08.2018., а полагање ће се одржати
03.09.2018.
4. Конкурсни рокoви:
Први конкурсни рок:
Пријава кандидата: од 03. септембра до 04. октобра 2018. године;
Прелиминарна ранг листа: 10. октобра 2018. године;
Објављивање коначне ранг листе: 12. октобра 2018. године;
Упис буџетских студената: од 15. до 18. октобра 2018. године.
Упис самофинансирајућих студената: 19. и 22. октобра 2018. године.
Други конкурсни рок:
Пријава кандидата: 25. и 26. октобра 2018. године;
Прелиминарна ранг листа: 29. октобра 2018.
Објављивање коначне ранг листе: 31. октобра 2018. године;
Упис студената: 01. и 02. новембра 2018. године.
Други конкурсни рок ће се организовати за упис кандидата на студијске програме на
којима остане слободних места.
5. Документација која се подноси приликом пријављивања кандидата:
Кандидати приликом пријаве на конкурс, уз пријавни лист који добијају на шалтеру студентске
службе, подносе на увид оригинална документа, а уз попуњен пријавни лист подносе фотокопије
следећих документа:
- диплома или уверење о стеченој дипломи;
- уверење о положеним испитима; кандидати који диплому нису стекли на ПМФ -у у Новом
Саду подносе наставне планове и програме завршених студија претходног нивоа;
- личну карту (која се подноси на увид) и копију личне карте (у случају чиповане личне карте
потребно је доставити очитану личну карту);
- доказ о уплати накнаде трошкова конкурса.
Кандидати који остваре право на упис подносе:
1. оригинална документа из тачке 1. и 2. овог члана (поднето уз пријаву);
2. две фотографије формата 4,5 x 3,5 цм;
3. Комплет за упис (ШВ образац и индекс) - комплет се купује искључиво у скриптарници
факултета.
4. доказ о уплати накнаде трошкова уписа и осигурања;

Напомена: Кандидати који су у претходном школовању студирали у статусу буџетских студената
немају право поновног уписа на исти ниво студија у овом статусу.
6. Новчане накнаде:
- за пријаву на Конкурс: 1800,00 динара;
- за материјалне трошкове уписа са осигурањем: 6500,00 динара.
Напомена: висину материјалних трошкова истраживања у оквиру израде докторске дисертације
одређује департман на предлог ментора. Средства обезбеђује кандидат лично или се покривају из
директних материјалних трошкова уговореног пројекта на предлог руководиоца пројекта.

7. Критеријуми за утврђивање редоследа кандидата на ранг листи:
Редослед кандидата на коначној ранг листи утврђује се на основу:
- дужине трајања претходно завршених студија;
- просечне оцене постигнуте на претходним студијама;
- броја ЕСПБ остварених еквиваленцијом испита претходних студија.
- посебних услова дефинисаних Правилником о упису студената на студијске програме
Природно-математичког факултета
8. Начин и рокови за подношење жалбе на утврђени редослед:
Кандидат може поднети приговор на регуларност поступака утврђених конкурсом у року од 36
сати од објављивања прелиминарне ранг листе на Факултету.
Приговор се подноси Комисији, на чији предлог Декан доноси решење о приговору у року од 24
сата од момента пријема приговора.
Сматра се да је ранг листа канидата коначна ако на исту није стављен приговор.
9 Упис страних држављана:
Странац се уписује на докторске академске студије под истим условима као и држављанин
Републике Србије, на основу нострификованих докумената.
Посебан услов за упис странаца на Докторске академске студије је знање српског језика.
Школарина за једну школску годину за стране држављане износи 5000 евра, осим на докторским
академским студијама Информатика на српском и енглеском језику где износи 2500 евра.
- додатна документација која се подноси приликом пријављивања кандидата
Кандидат – страни држављанин, приликом пријављивања на Конкурс, подноси
нострификовану диплому о завршеном академском степену који је еквивалентан завршеним
мастер академским студијама.
Пре уписа кандидат – страни држављанин је дужан да Факултету поднесе доказе:
- Решење о нострификацији дипломе;
- да је здравствено осигуран за школску годину коју уписује;
- да влада српским језиком, што доказује уверењем овлашћене комисије.
10. Напомена:
За рад у лабораторији обавезна је заштитна одећа.
Теренски рад и стручна пракса су обавезни за све студенте и саставни су део наставе. Трошкове
теренског рада и стручне праксе сносе студенти без обзира на статус (буџет, самофинансирање).
Након завршетка уписа, кандидати који нису уписани, треба да подигну своја документа до краја
новембра 2018. године. Након тог рока, документација неће бити чувана.
-

контакт телефони за добијање информација

Студентска служба ПМФ-а: 021 485 2711;
Продекан за наставу: 021 485 2717
Декан
Др Милица Павков Хрвојевић, редовни професор

