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КОНКУРС ЗА УПИС СТУДЕНАТА НА ДОКТОРСКЕ АКАДЕМСКЕ СТУДИЈЕ У
ШКОЛСКОЈ 2017/2018. ГОДИНИ
На Факултету се може уписати укупно 5 студента у статусу самофинансирајућег студента у прву
годину докторских академских студија на Студијском програму: ПОСЛОВНА ЕКОНОМИЈА.
Право учешћа на конкурс има:
1. Лице које има завршене мастер академске студије са укупно остварених 300 ЕСПБ, са најмање
просечном оценом 8 (осам) како на основним, тако и на мастер академским студијама, при чему су оба
завршена нивоа студија из области економских наука, и познаје страни језик релевантан за научну
област којом ће се бавити у мери неопходној за коришћење стране литературе;
2. Лице које има завршене мастер академске студије са укупно остварених 300 ЕСПБ, са најмање
просечном оценом 8 (осам) како на основним, тако и на мастер академским студијама, при чему један од
претходно завршених нивоа студија није из области економских наука уз полагање квалификационог
испита, уколико има најмање три објављена или прихваћена за објављивање научна рада из области
економских наука и познаје страни језик релевантан за научну област којом ће се бавити у мери
неопходној за коришћење стране литературе;
3. Лице које је завршило магистарске студије и стекло академски назив магистра, може уписати
докторске академске студије у складу са Законом о високом образовању и Правилником о докторским
студијама Економског факултета.
Квалификациони и пријемни испит
Квалификациони испит полажу кандидати којима један од претходно завршених нивоа студија
није из области економских наука (а испуњавају остале горе наведене услове).
Квалификациони испит се спроводи у писаној форми, а кандидати бирају два наставна предмета
од понуђена три, и то:
1. Основи економије
2. Маркетинг
3. Економске доктрине

Пријемни испит се састоји из писаног дела, а кандидати бирају два наставна предмета од
понуђена три, и то:
1. Стратегијски менаџмент
2. Финансијско рачуноводство
3. Управљање трошковима
и из интервјуа.
Максималан број бодова који се може остварити на тесту из једног предмета на
квалификационом или пријемном испиту је 20 (двадесет). Кандидат је положио квалификациони,
односно пријемни испит уколико је из сваког предмета који је изабрао остварио најмање 11 (једанаест)
бодова. Бодови остварени на квалификационом испиту не улазе у обрачун при рангирању кандидата за
упис на докторске студије.
Редослед кандидата за упис
Редослед кандидата за упис у прву годину докторских академских студија утврђује се на основу
укупног броја бодова остварених по основу: просечне оцене остварене на претходним нивоима студија,
дужине студирања, резултата на пријемном испиту и броја бодова оствареног на интервјуу. Максималан
број бодова по основу просечних оцене на претходним нивоима студија је 50 (педесет), по основу
дужине студирања 20 (двадесет), на пријемном испиту 40 (четрдесет), а на интервјуу 20 (двадесет).
Ранг листа и упис на студије
Комисија за упис на докторске академске студије саставља прелиминарну ранг листу кандидата
за упис и објављује је на интернет страници Факултета, у року од 5 дана од дана спровођења пријемног
испита.
Кандидат може поднети приговор на регуларност поступка утврђеног конкурсом и својим местом
на ранг листи у року од 24 сата од објављивања прелиминарне ранг листе. Приговор се подноси
Комисији за упис на докторске академске студије, која доноси решење по приговору у року од 24 часа
од дана пријема пртиговора.
Кандидат има право у другостепеном поступку да уложи жалбу декану Факултета у року од 24
часа од истека рока за доношење решења Комисије по приговору кандидата.
Декан факултета доноси коначну одлуку у року од 24 часа од дана пријема жалбе и одлуку
доставља кандидату и Комисији за упис на докторске академске студије.
Након одлучивања о жалби, Факултет утврђује и објављује коначну ранг листу свих кандидата са
укупним бројем бодова стеченим по свим критеријумима.
Право уписа стиче кандидат који је на ранг листи рангиран у оквиру укупног броја студента
утврђеног за упис на докторске академске студије Факултета.
Упис страних држављана
Страни држављанин може се уписати на студијски програм докторских студија под истим
условима као и домаћи држављанин.
Кандидат - страни држављанин, приликом пријављивања на конкурс, подноси нострификовану
диплому о завршеним студијама и оствареном броју ЕСПБ бодова.
Пре уписа кандидат страни држављанин је дужан да Факултету поднесе доказ:

- да је здравствено осигуран за школску годину коју уписује,
- да влада српским језиком.
Школарина
Школарина за студенте прве године докторских академских студија износи 120.000,00 динара, а
за стране држављане 3.000,00 евра.
Конкурсни рокови и подношење докумената
Конкурс за упис студената на прву годину докторских академских студија отворен је од
07.12.2017. године, закључно са 13.12.2017. године.
Полагање квалификационог испита одржаће се дана 14.12.2017. године са почетком у
10,00 часова у просторијама Економског факултета, Ул. Колашинска бр.156 у Косовској
Митровици.
Полагање пријемног испита одржаће се дана 14.12.2017. године са почетком у 11,00 часова
Интервју са кандидатима обавиће се дана 14.12.2017. године са почетком у 12,00 часова.
Образац Пријаве на конкурс се може добити у просторијама Службе за студентска питања или
преузети са интернет адресе Факултета www.eko.pr.ac.rs
Кандидати приликом пријаве на Конкурс подносе на увид ОРИГИНАЛНА ДОКУМЕНТА, а уз
пријавни лист предају оверене фотокопије:
- очитана лична карта,
- дипломе/уверења о завршеним основним и мастер/магистарским студијама (уколико се
на основу њих не може утврдити дужина студирања, потребно је доставити и потврду о дужини
студирања),
- објављених научних радова, импресума часописа/зборника радова у коме су радови
публиковани (само за кандидате којима су ови радови услов за пријављивање на конкурс),
- признатих сертификата о познавању страног језика (уколико постоји).
Кандидати су дужни да уз пријаву на Конкурс доставе доказ о уплати:
- у вези са спровођењем квалификационог испита, износа од 15.000,00 динара;
- у вези са спровођењем пријемног испита, износа од 15.000,00 динара.
Накнаде из претходног става уплаћују се на текући рачун Факултета број:
840-1971666-93
Додатна појашњења се могу добити у Служби за студентска питања или путем телефона:
028/497-934
Детаљане информације о садржају Студијског програма налазе се на интернет адреси Факултета
www.eko.pr.ac.rs

