
УПРАЖЊЕНА МЈЕСТА НАКОН  ПРВОГ УПИСНОГ РОКА ЗА АКАДЕМСКУ 2019/20. ГОДИНУ И ТЕРМИНИ 

ПРИЈАВЕ ЗА ДРУГИ УПИСНИ РОК-ТРЕЋИ ЦИКЛУС СТУДИЈА 

Студијски програм Самофинансирање Страни држављани Укупно 

Филологија 15 5 20 

Филозофија 4 3 7 

Математика 4 3 7 

Укупно 23 11 34 

 

Други уписни рок организоваће се према сљедећим терминима: 

(1) пријављивање кандидата вршиће се до 1. 11. 2019. године; 

(2) објављивање резултата конкурса је 4. 11. 2019. године до 14,00 часова; 

(3) упис примљених кандидата обавиће се 5. 11. 2019. године.  

Услови за упис на докторске студије 
 

1. Завршене одговарајуће дипломске академске студије са најмање 300 ECTS бодова 

 

2. Завршене послиједипломске-магистарске студије за стицање назива магистра наука на одговарајућим научним областима (упис на другу 

годину студија, уз услов претходног признавања испита са магистарског студија, осим за новолиценциране студијске програме) или 

 

3. Еквиваленцију звања стеченог по раније важећим прописима изједначено са звањем које се стиче завршетком другог циклуса студија из 

одговарајуће научне области 

 

4. Знање једног страног језика и испуњеност других услова у зависности од научне области који се могу прописати актима факултета  

 
 

 

 

 

 

 



   

 Приликом пријаве на конкурс, кандидати су дужни доставити сљедећа документа:  

 

- овјерену копију дипломе првог и другог циклуса, односно овјерену копију дипломе основних и магистарских студија за студенте по 

старом неболоњском програму односно еквиваленцију звања стеченог по раније важећим прописима изједначеног са звањем које се 

стиче завршетком другог циклуса студија  (оригинали се достављају на увид приликом предаје докумената),  

- додатак дипломи за I и  II циклус студија (овјерене копије) или увјерење о положеним испитима за основне и магистарске студије, са 

просјечно оцјеном 

- извод из матичне књиге рођених, 

- увјерење о држављанству које није старије од шест мјесеци, 
- наставни план и програм (за студенте по старом неболоњском програму) 

- доказ о познавању страног језика (увјерење о положеним испитима првог и другог циклуса студија, односно увјерење надлежне 

установе)  

- библиографија 

 


