УНИВЕРЗИТЕТ У БЕОГРАДУ - ПРАВОСЛАВНИ БОГОСЛОВСКИ ФАКУЛТЕТ РАСПИСУЈЕ

КОНКУРС

ЗА УПИС НА ДОКТОРСКЕ АКАДЕМСКЕ СТУДИЈЕ У ШКОЛСКОЈ 2020/2021. ГОДИНИ

Православни богословски факултет Универзитета у Београду (у даљем тексту: ПБФ)
уписује у прву годину докторских академских студија (у даљем тексту; докторских студија)
– 5 студената који се финансирају из буџета и 7 самофинансирајућих студената.
Докторске студије трају 3 школске године (6 семестара) и имају обим од
180 ЕСПБ.
Студијски програми докторских академских студија и детаљни услови
конкурса објављени су на сајту Факултета (http://www.bfspc.bg.ac.rs/
upis). Право на упис на студије има:
- лице које има завршене мастер академске студије из области
теологије, са најмање 300 бодова односно са VII/1 степеном стручне
спреме и општом просечном оценом (број бодова је једнак просечној
оцени) најмање 8 /осам/ на основним академским студијама и мастер
академским студијама или (уколико има 7,50-7.99 бодова) одговарајући
број радова у публикацијама које се прихватају за академско
напредовање из области за које је Факултет матичан. Вредност једног
рада је 0,1 бод a збир броја бодова остварених на основу ОПО и радова
мора бити најмање 8 (пример: кандидат који има просечну оцену 7,80
треба да има најмање 2 рада, да би укупно по ова два основа стекао
најмање 8 бодова).
- лице које има академски степен магистра теолошких наука рангирано
као у ставу 1;
- лице из става 1 које нема завршене одговарајуће студије уз полагање
диференцијалних испита на којима је потребно да оствари просечну
оцену од најмање 8 /осам/, рангирано као у ставу 1 (Свето писмо
Старог завета, Свето писмо Новог завета, Патрологија, Философија,
Општа историја цркве, Историја српске цркве, Догматика, Литургика,
Канонско право, Грчки језик);
- страни држављанин може се уписати на студијски програм под истим
условима као и држављанин Републике Србије и у складу са условима
из члана 5. Правилника о упису студената на студијске програме
Универзитета у Београду (Гласник Универзитета у Београду бр.201/18 и
207/19). Страни држављанин плаћа школарину у току целог школовања,
уколико међународним споразумом није другачије одређено.
- сви кандидати треба да имају доказ о знању два светска језика на
одговарајућем нивоу.
Кандидати најпре полажу усмени пријемни испит (интервју) пред
комисијом, који је квалификационог карактера и његови резултати се
оцењујују оценим „положио“ или „није положио“.
Редослед кандидата за упис у прву годину студија који су добили
позитивно мишљење комисије за упис након обављеног интервјуа
утврђује се према укупном броју бодова (УББ) остварених на основу:
1) опште просечне оцене остварене на претходно завршеним студијама.
Општа просечна оцена студирања (ОПО) израчунава се на основу
просечних оцена студирања на основним академским студијама
(ОцОС) и мастер академским студијама (ОцМС), пондерисаних
дужином трајања студијског програма на основним академским и
мастер академским студијама израженом у ЕСПБ бодовима (ОСбод и
МСбод):
ОцОС x ОСбод + ОцМС x МСбод
ОСбод + МСбод

2) коефицијента дужине студирања, добијеног тако што се разлика
предвиђеног трајања студија (ПТС) и дужине студирања кандидата
(ДС) - оба параметра изражена у месецима, подели са 240;
3) одговарајућег броја радова (БрР) у публикацијама које се прихватају
за академско напредовање из области за које је Факултет матичан.
Тако формула за израчунавање укупног броја бодова гласи:
УББ=ОПО+БрР/10+(ПТС-ДС)/240

Право на упис стиче кандидат који је рангиран у оквиру утврђеног
броја студената.
Кандидат приликом пријаве на конкурс подноси на увид оригинална
документа, а уз пријавни лист предаје и:

- образложени предлог предмета (теме) свог докторског истраживања
и препоруку професора, члана Већа докторских студија који ће му
бити први ментор.
- извод из матичне књиге рођених (за рођене у Републици Србији,
факултет може прибавити изводе по службеној дужности);
- благослов надлежног архијереја;
- оверену фотокопију дипломе о завршеним мастер и основним или
старим дипломским студијама или стеченом академском степену
магистра науке (уколико је студије завршио у иностранству, кандидат
приликом конкурисања доноси решење о признавању стране
високошколске исправе; уколико је завршио магистарске студије,
кандидат према члану 128. Закона о високом образовању, има право
да се упише у трећу годину студија); оригинал на увид;
- биографију са библиографијом и саме радове;
- електронску верзију образложеног предмета теме, биографије и
библиографије послати на електронску адресу doktorske@bfspc.bg.ac.rs
- доказ о знању два светска језика. Кандидати који немају положене
испите из страних језика могу да их полажу као квалификациони
испит пре пријављивања на конкурс. Литературу и обим градива за
ове испите одредиће предметни наставници;
- доказ о уплати 7000,00 динара на жиро-рачун Факултета бр. 8402046666-36, са обавезним уносом у поље позив на број „10“, и сврхом
уплате „пријава на конкурс“.
Кандидат — страни држављанин подноси и
- доказ да је здравствено осигуран;
- доказ да влада српским језиком.
Кандидати својим потписом на пријавном листу потврђују да
прихватају правила пријемног испита и услове конкурса.
Пријаве кандидата примаће студентска служба на шалтеру за докторске
студије 5.10.2020. од 11.00 до 13.00 часова.
Комисија за упис обавиће интервју са свим пријављеним кандидатима
6.10.2020. почев од 12.00, када су сви кандидати у обавези да дођу.
Прелиминарна ранг листа кандидата биће објављена 7.10.2020. у 10.00
часова на огласној табли и веб-сајту факултета. Рок за подношење жалби
комисији за пријем кандидата је 9.10.2020. до 10.00. Комисија ће одговоре
на жалбе објавити најкасније до 10.10.2020. до 10.00. Рок за подношење
жалби Декану у другостепеном поступку је 12.10.2020. до 10.00. Коначна
ранг-листа биће објављена 13.10.2020. у 10.00. Упис примљених кандидата
обавиће се 13-14.10.2020. године по распореду који ће бити накнадно
објављен.
Кандидати који стекну право на упис подносе:
- један образац ШВ-20;
- две фотографије формата 3,5х4,5 см;
- доказ о уплати прве рате школарине за самофинансирајуће, односно
материјалних трошкова уписа за буџетске студенте.
Кандидати који су претходни степен студија завршили пре
школске 2019/20. године приликом пријаве достављају и
потписану изјаву да нису били уписани на прву годину у
буџетском статусу на степену студија за који конкуришу.
Школарина износи 133800,00 динара за 60 ЕСПБ. При упису
самофинансирајући студенти плаћају прву рату у износу од 37800,00
динара(остатак школарине се уплаћује у 8 месечних рата по 12000,00
динара, 4 у првом и 4 у другом семестру).
Материјални трошкови уписа за студенте који се финансирају из буџета
износе 6000,00 динара.
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