ОБЈАВЉУЈЕ
I УПИСНИ РОК КОНКУРСА
ЗА УПИС СТУДЕНАТА У ПРВУ ГОДИНУ СТУДИЈСКИХ ПРОГРАМА

ДОКТОРСКИХ АКАДЕМСКИХ СТУДИЈА
ЗА ШКОЛСКУ 2020/2021. ГОДИНУ

У складу са условима Конкурса објављеног на сајту Универзитета у Нишу, као и на основу одредаба Статута
Грађевинско-архитектонског факултета у Нишу, Правилника о докторским студијама и одговарајућих Одлука
Наставно-научног већа и Савета факултета, Грађевинско-архитектонски факултет у Нишу објављује ПРВИ
УПИСНИ РОК, за упис у прву годину докторских академских студија:
1. БРОЈ СЛОБОДНИХ МЕСТА ЗА УПИС
Број слободних места за упис у I годину докторских академских студија школске 2020/2021. год. на Грађевинскоархитектонском факултету у Нишу је:

СТУДИЈСКИ ПРОГРАМ
ДАС АРХИТЕКТУРА
ДАС МАТЕРИЈАЛИ И КОНСТРУКЦИЈЕ
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Докторске академске студије (ДАС) Архитектура могу да упишу кандидати који су стекли најмање 300 ЕСПБ бодова
током претходног школовања из области Архитектуре и имају просечну оцену током студија најмање 8.
ДАС Материјали и конструкције могу да упишу кандидати који су стекли најмање 300 ЕСПБ бодова током
претходног школовања из области Грађевинарства и имају просечну оцену најмање осам на основним академским
студијама и просечну оцену најмање осам на мастер академским студијама.
ДАС Хидроинформатика могу да упишу кандидати који су стекли најмање 300 ЕСПБ бодова током претходног
школовања из области Хидротехнике или Рачунарства и имају просечну оцену најмање осам на основним
академским студијама и просечну оцену најмање осам на мастер академским студијама.
Ако се на конкурс пријави већи број кандидата од броја слободних места сврши се рангирање кандидата.
Кандидати се рангирају према Правилнику о доктирским студијама Грађевинско-архитектонског факултета
Универзитета у Нишу.
2. ПРИЈАВЉИВАЊЕ НА КОНКУРС
ВРЕМЕ ПРИЈАВЉИВАЊА: од 19.10.2020. до 30.10.2020. У терминима од 1000 do 1200;
МЕСТО ПРИЈАВЉИВАЊА: Канцеларија бр. 2 Службе за наставу и студентска питања.





Приликом пријављивања кандидати подносе следећа ДОКУМЕНТА:
пријаву за Конкурс попуњену читко штампаним словима (добија се у канцеларији бр. 2),
Очитана биометријска лична карта или фотокопија личне карте;
фотокопије стечених диплома на претходним нивоима академских студија
фотокопије додатака дипломама или уверења о положеним испитима на претходним нивоима1
академских студија





списак научних и стручних радова
фотокопије научних радова, а орогинале на увид
доказ о уплати накнаде за пријаву уписа у износу од 5000 динара на жиро рачун број 840-1746666-70

2. РАНГИРАЊЕ КАНДИДАТА
Кандидати се рангирају на основу:
 просечне оцене остварене на основним, мастер, односно интегрисаним академским студијама максимум 97 поена (средња оцена се множи са 9,7)
 Научних радова, максимум 3 поена (према чл. 12 Правилника о докторским студијама)
ДОДАТНЕ ИНФОРМАЦИЈЕ НА ТЕЛЕФОН 018-588-266
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