На основу члана 83. став 1. Закона о високом образовању («Службени гласник РС» број
76/2005, 100/2007 – аутентично тумачење, 97/2008 и 44/2010), члана 85. Статута Универзитета у
Нишу («Гласник Универзитета у Нишу» број 5/2010), члана 13. и 14. Правилника о упису студената
на студијске програме Универзитета у Нишу («Гласник Универзитета у Нишу» број 6/2007)

УНИВЕРЗИТЕТУНИШУ
ОБЈАВЉУЈЕ
ЗАЈЕДНИЧКИ КОНКУРС
ЗА УПИС СТУДЕНАТА У ПРВУ ГОДИНУ ДОКТОРСКИХ АКАДЕМСКИХ
СТУДИЈА
ЗА ШКОЛСКУ 2012/2013. ГОДИНУ
НАПОМЕНА: Влада Републике Србије још увек није одобрила предложене квоте за упис
студената на терет буџета. Уколико места на буџету не буду одобрена, додаће се броју
самофинсирајућих студената.
Постоји могућност измене текста Конкурса за упис у складу са Oдлуком Владе Републике
Србије о броју студената који ће се финансирати из буџета. Све измене биће ажуриране на web
страници факултета и Универзитета у Нишу као и огласним таблама факултета Универзитета у
Нишу.
1.ОПШТЕ ОДРЕДБЕ
1.1. У прву годину докторских академских студија може се уписати лице које има:
- завршене студије за стицање VII-1 степена стручне спреме са просечном оценом најмање
8,00,
- завршене дипломске академске студије са најмање 300 ЕСПБ бодова укупно и општу
просечну оцену од најмање 8,00 на основним академским и дипломским академским
студијама - мастер,
- академско звање магистра, ако у складу са одредбом члана 128. Закона о високом
образовању није пријавило докторску дисертацију.
1.2. Студијским програмом докторских академских студија утврђују се одговарајуће
дипломске студије, односно научно подручје из којег је стечен академски степен магистра, као услов
за упис на докторске студије.
1.3. Упис на докторске академске студије може се условити претходно положеним пријемним
испитом, односно испитом за проверу склоности и способности у складу са општим актом
факултета.
1.4. Студент магистарских студија уписан по прописима који су важили до ступања на снагу
Закона о високом образовању, може у току студија прећи на студијски програм докторских
академских студија у оквиру истих или сродних области студија под условима које прописује
наставно научно веће факултета општим актом.
1.5. Поред услова који су прописани овим одредбама, лице које уписује прву годину
докторских академских студија треба да испуни и услове који су у складу са специфичностима
факултета који реализује студијски програм.
1.6. Факултети састављају ранг листе пријављених кандидата, које објављују на огласној
табли и интернет страници факултета.
1.7. Учесник конкурса може поднети приговор у вези са радњама и поступцима у току
спровођења овог конкурса за које сматра да нису у складу са Законом, Статутом Универзитета и
Факултета или овим конкурсом, у року од 36 сати од објављивања прелиминарне ранг листе на
факултету.
1.8. Приговор се подноси комисији за упис студената одговарајућег факултета, на чији
предлог декан доноси решење по приговору у року од 24 сата од пријема приговора.
1.9. Упис кандидата који су стекли право да се упишу у прву годину докторских академских
студија, обавиће се у року предвиђеном овим конкурсом.
1.10. Ако се кандидат који је остварио право на упис не упише у року утврђеном у конкурсу,
уместо њега може се уписати следећи кандидат према редоследу утврђеном на коначној ранг листи.
1.11. Страни држављанин може да се упише на студијски програм под истим условима као и
домаћи држављанин.
1.12.Страни држављанин плаћа школарину, осим ако међународним споразумом или
билателарним споразумом универзитета није другачије одређено.
1.13.Страни држављанин може да се упише на студијски програм ако достави
нострификовану диплому о завршеним студијама и оствареним бројем ЕСПБ бодова, пружи доказ о
познавању српског језика у складу са Статутом Универзитета и ако је здравствено осигуран.

2. КОНКУРСНИ РОКОВИ
2.1. Пријављивање на конкурс за упис на докторске академске студије обавиће се у периоду
од 19.10.2012. године до 31.10.2012. године, у периоду од 10 до 14 часова.
2.2. Прелиминарна ранг листа мора бити објављена до 02.11.2012. године. Коначна ранг
листа мора бити објављена до 04.11.2012. године.
2.3. Упис кандидата који су стекли право уписа на докторске академске студије обавиће се
05. и 06.11.2012. године.
Све евентуалне исправке Конкурса биће објављене на огласној табли одговарајућег
факултета и на Web-сајту Универзитета у Нишу www.ni.ac.rs.

УНИВЕРЗИТЕТ У НИШУ
МЕДИЦИНСКИ ФАКУЛТЕТ
Булевар др Зорана Ђинђића 81
Телефон централе: 018/4226-712 и 4226-644 лок. 207
Телефакс: 018/4238-770
E-mail:das@medfak.ni.ac.rs http://www.medfak.ni.ac.rs
Oбјављује конкурс за школску 2012/13. годину за упис студената у прву годину студија из
области медицинских наука на следеће студијске програме докторских академских студија:
- Молекуларна медицина - 20 студената
Трајање студија: 8 семестара, односно 240 ЕСПБ бодовa
- Kлиничкa медицинa - 20 студената
Трајање студија: 6 семестара, односно 180 ЕСПБ бодова
- Jавно здрављe - 10 студената
Трајање студија: 6 семестара, односно 180 ЕСПБ бодова
- Базична истраживања у стоматологији - 5 студената
Трајање студија: 8 семестара, односно 240 ЕСПБ бодова
- Клиничка и епидемиолошка истраживања у стоматологији - 10 студенaта
Трајање студија: 6 семестара, односно 180 ЕСПБ бодова
- Токсикологија - 5 студената
Трајање студија: 6 семестара, односно 180 ЕСПБ бодова
Право учешћа на конкурсу има лице са:
- завршеним интегрисаним академским студијским програмом из медицинских наука
(медицина у трајању од шест година са остварених 360 ЕСПБ, стоматологија у трајању од
најмање пет година са остварених 300 ЕСПБ),
- завршеним дипломским академским студијама биолошке или медицинске оријентације
(фармација, ветерина и молекуларна биологија са остварених најмање 300 ЕСПБ),
- оствареном просечном оценом на предходним студијама најмање 8 (осам),
- знањем енглеског језика,
- завршеном или одобреном специјализацијом Министарства здравља из одговарајуће
области, а односи се на клиничку медицину, јавно здравље и клиничка и епидемилошка
истраживања у стоматологији, и
- академским степеном магистра наука и студенти магистарских студија.
Сви пријављени кандидати подлежу провери знања из енглеског језика (тест), а пријављени
кандидати за молекуларну медицину, базична истраживања у стоматологији и токсикологију
провери знања (тест) и из опште медицине, стоматологије или фармације.
Рангирање кандидата се врши на основу опште просечне оцене на предходним студијама и
постигнутих резултата на пријемном испиту.
Предност при упису имају сарадници запослени на Медицинском факултету у Нишу, као и
сарадници на научноистраживачким пројектима који се остварују на Медицинском факултету у
Нишу.
Висина школарине за годину студија у школској 2012/13. години износи 120.000,00 динара, а
за стране студенте 2 500 евра.
За конкурс се прилажу документа:
- Пријава (добија се у Служби за последипломске студије, на Медицинском факултету у
Нишу),
- Диплома (уверење) о завршеним интегрисаним академским студијама са просечном
оценом - оверена фотокопија,
- Уверење о положеним испитима (само ако на дипломи нема просечне оцене),
- Диплома о завршеној специјализацији или уверење о уписаној здравственој
специјализацији - оверена фотокопија,
- Доказ о знању енглеског језика,
- Извод из матичне књиге рођених (као и извод из матичне књиге венчаних уколико је
дошло до промене презимена),
- Биографија и библиографија (CV и списак објављених радова), и
- Доказ о уплати трошкова за спровођене конкурса у износу од 20.000,00 динара, који су
уплаћени на жиро рачун број 840-1681666-03 (позив на броj 99) Медицинског факултета у
Нишу.
Наведена документа се достављају Служби за последипломске студије Медицинског
факултета у Нишу, Булевар др Зорана Ђинђића бр. 81.

