
УНИВЕРЗИТЕТ „Унион – Никола Тесла“
Београд, ул. Цара Душана бр. 62-64
Дана: 23. 11. 2020. год.
Брoj: 3035/1

На основу чл. 98. Закона о високом образовању („Сл. Гласник РС“, бр. 76/2005,
100/2007 – аутентично тумачење, 97/2008, 44/2010, 93/2012, 89/2013, 99/2014, 87/2016 и
88/2017) и члана 93. Статута Универзитета „Унион – Никола Тесла“ у Београду, Сенат, на
својој седници одржаној дана 20. 11. 2020 . године, расписује:

К О Н К У Р С
За упис на докторске студије у школској 2020/2021. години

- Универзитет „Унион – Никола Тесла“ уписује студенте на студије трећег
степена:

Докторске академске студије:
- Међународна политика и безбедност, 3 године, 7 студената,

друштвено-хуманистичко поље

1) Услови за упис:

У прву годину докторских студија може се уписати лице које има завршене
мастер академске студије са најманње 300 ЕСПБ бодова и општу просечну
оцену од најмање 8,00 на основним и мастер академским студијама.
Студијским програмом докторских студија утврђују се одговарајуће мастер
студије као и блискости научног поља Факултету за међународну политику и
безбедност, односно научно подручје из којег је стечен академски степен
магистра, као услов за упис на докторске студије.
Студисјким програмом докторских студија може се предвидети да се део
магистраских студија стечених по раније важећим законским прописима
признаје за део студијског програма докторских студија.

2) Мерила за утврђивање редоследа кандидата
Редослед кандидата за упис на прву годину докторских студија утврђује се на основу
опште просечне оцене остварене на основним и мастер академским студијама, дужине
студирања на основним и дипломским студијама и оставрених научних резултата, на
начин предвиђен општим актом који донесе Сенат.

3) Поступак спровођења конкурса:
- Подношење докумената на конкурс: од 23.-11. 2020. до 18. 01. 2021. од 08:00 до

16:00 часова;
- Комисија за пријем за докторске студије обавља разговор са кандидатима од 25.

01. 2021. год. до 27. 01. 2021 од 10: 00 до 14:00 часова
- Објављиваље резултата и редоследа кандидата: 28. 01. 2021. у 10:00 часова на

огласној табли и сајту Факултета;



- Упис примљених кандидата: 03. 02. од 10:00 до 15:00 часова.

- Начин и рокови за подношење жалбе на утврђени редослед:
- Лице које конкурише за упис има право на жалбу на утврђени редослед

кандидата;
- Жалба се у писменом облику подноси ректору у року од 48 часа.
- Висина школарине: година докторских студија у висини од 3.000,00 евра плаћа

се у динарској противвредности по средњем курсу НБС на дан уплате, а износ
се може уплатити у две једнаке рате.

Комуникација са Факултетом:
 Адреса: Цара Душана 62-64
 Е-маил: info@unionnikolatesla.edu.rs
 Телефони: 011/21-80-271;

011/21-80-287

mailto:racunovodstvo@unionnikolatesla.edu.rs

