Комисија за рангирање кандидата пријављених на конкурс за упис у прву годину докторских
академских студија за стицање стручног назива доктор наука–педагошке науке на
Студијском програму докторске академске студије Педагогије, 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.23) Филозофског факултета, сачинила је, односно
утврдила
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са редоследом према стеченом укупном броју бодова сваког учесника конкурса, и то
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Кандидат закључно са редним бројем 1 стекao je право уписа у прву годину докторских
академских студија у оквиру броја студената чије се школовање финансира из буџета
Републике Србије.
Кандидат који je стекао право уписа подноси:
- оверену фотокопију дипломе или уверења о завршеном предходном образовању
- оверену фотокопију додатка дипломе или уверења о положеним испитима;
- два обрасца ШВ-20 (добијају се у Служби за наставу и студентска питања, канцеларија
бр. 205);
- индекс (добија се у Служби за наставу и студентска питања, канцеларија бр. 205 ), који
кандидати попуњавају;
- 2 фотографије (формата 4,5 х 3,5 cm);
- доказ о уплати 2.000,00 динара у корист жиро рачуна Факултета 840-1818666-89, са
позивом на број 742121041 са назначењем „Накнада за упис у прву годину мастер
академских студија“
- доказ о уплати премије обавезног осигурања за случај незгоде у износу од 200,00
динара у корист текућег рачуна Факултета 840-1818666-89, са позивом на број 74212106
са назначењем „осигурање студената“;
Кандидати који се приликом уписа изјасне да ће студирати уз рад, подносе доказ о
радном односу.
Упис кандидата који су стекли право уписа обавиће се 10. октобра 2019. године у
времену од 10.00 до 15.00 сати на Филозофском факултету у Нишу улица Ћирила и
Методија 2, канцеларија бр. 205.
По истеку овог рока кандидати немају право уписа.
Број: 332/4-01
У Нишу, 9.10.2019. године
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