Комисија за рангирање кандидата пријављених на конкурс за упис у прву годину докторских
академских студија за стицање стручног назива доктор наука–филолошке науке на Студијском
програму докторске академске студије Филологије, на Филозофском факултету Универзитета у Нишу, у
школској 2019/2020. години, на основу успеха постигнутог у току основних и мастер академских студија,
сагласно мерилима утврђеним конкурсом и Прaвилником о докторским академским студијама (чл.24)
Филозофског факултета, сачинила је, односно утврдила
ЈЕДИНСТВЕНУ РАНГ ЛИСТУ
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Кандидати закључно са редним бројем 2 стекли су право уписа у статусу студената који се финансирају у
оквиру броја самофинансирајућих студената.
Учесник конкурса има право увида у резултате дана 13. 11. 2019. године. У ту сврху, чланови комисије за
сачињавање ранг листе биће на располагању кандидатима 13. 11. 2019. године у времену од 10 до 11 сати у
просторији бр. 116.
Учесник конкурса који сматра да редослед кандидата на овој ранг-листи није утврђен на начин предвиђен
конкурсом, може поднети приговор декану Факултета најкасније 14. 11. 2019. године до 10 сати. Приговор
са прецизним назначењем повређених права, подноси се преко писарнице Секретаријата Факултета. Декан
доноси одлуку о приговору кандидата најкасније 14. 11. 2019. године до 18.00 часова.
Након одлучивања по приспелим приговорима Факултет утврђује и објављује коначну ранг-листу свих
кандидата 14. 11. 2019. године.
Број: 404/8-01
У Нишу, 12. 11. 2019. године

Председник комисије
за сачињавања ранг листе
Мора овако
Проф. др Иван Јовановић

Чланови комисије
за сачињавања ранг листе
Мора овако
Проф. др Марина Јањић
Мора овако
Проф. др Ирена Арсић
____________________________________
Доц. др Ана Коцић
____________________________________
Доц. др Маја Вељковић

Председник централне комисије
за спровођење пријемног испита
Мора овако
Доц. др Гордана Ђигић

