
 

 

 

 

Правилник о рангирању кандидата за упис на докторске студије 

 

 

Члан 1. 

Овим Правилником се утврђује начин рангирања кандидата пријављених за упис на 

докторске академске студије (у даљем тексту: студије) на Православном богословском 

факултету (у даљем тексту: Факултет). 

Члан 2. 

Редослед кандидата за упис у прву годину студија утврђује се на основу опште просечне 

оцене на претходно завршеним студијама, резултата постигнутих на пријемном испиту, 

односно испиту за проверу склоности и способности (уколико се такав испит организује), 

објављeних научних и стручних радова и учешћа на научним скуповима. 

Члан 3. 

Да би стекао право да буде рангиран, кандидат уз конкурсну документацију доставља 

препоруку члана Већа докторских студија који ће му бити потенцијални ментор и са којим 

се консултовао о избору теме докторске дисертације. 

Члан 4. 

Број бодова постигнутих на основу просечне оцене са претходно завршених студија за 

студенте који су завршили основне студије по старом програму добија се множењем 

просечне оцене са коефицијентом 2.  

Број бодова постигнутих на основу просечне оцене са претходно завршених студија за 

студенте који су завршили болоњске студије добија се множењем просечне оцене са 

основних и мастер академских студија (у даљем тексту: мастер студије) узетих заједно 

(као да су у питању јединствене студије у трајању од пет година) са коефицијентом 2. 



 

 

За студенте  који су после основних студија по старом програму завршили мастер студије 

број бодова се добија множењем просечне оцене са основних и мастер академских студија 

(у даљем тексту: мастер студије) узетих заједно (као да су у питању јединствене студије у 

трајању од пет година) са коефицијентом 2. 

По критеријуму просечне оцене студент може остварити највише 20 бодова. Право уписа 

имају студенти који су по основу просечне оцене остварили најмање 16 бодова. 

Члан 5. 

Факултет може организовати пријемни испит, односно испит за проверу склоности и 

способности. 

Веће докторских студија одређује садржај овог испита и именује испитну комисију. 

Члан 6. 

Кандидат који има објављиване научне и стручне радове прилаже их приликом 

пријављивања на конкурс.  

Научни радови објављени у часописима са међународних листа релевантних часописа 

(SSCI, AHCI, ERIH) носе3 бода (категорија А), 2 бода (категорија B) и 1 бод (категорија 

C).  

Научни радови објављени у часописима од националног значаја са листе коју одобрава 

Министарство науке носе 2 бода. 

Стручни радови објављени у релевантним стручним часописима носе 1 бод. 

Релевантност часописа у којима су објављени стручни радови процењује Веће докторских 

студија. 

Члан 7. 

Кандидати који су учествовали на научним скуповима приликом пријављивања на 

конкурс прилажу доказ о учешћу свој текст из зборника радова са скупа или потврду од 

организатора. 

Учешће на скуповима од међународног значаја носи 3 бода. 

Учешће на скуповима од националног значаја носи 1 бод. 

 

 

проф. др Владан Перишић, 

председник Већа докторских студија 


