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ТЕКСТ КОНКУРСА:

ФАКУЛТЕТ ТЕХНИЧКИХ НАУКА У КОСОВСКОЈ МИТРОВИЦИ
ОБЈАВЉУЈЕ

КОНКУРС ЗА УПИС СТУДЕНАТА У ПРВУ ГОДИНУ ДОКТОРСКИХ
АКАДЕМСКИХ СТУДИЈА ШКОЛСКЕ 2022/2023. ГОДИНЕ

На основу члана 87 став 5 и члана 90 став 2 Статута Факултета техничких наука у
Косовској Митровици, Факултет техничких наука Универзитета у Приштини са седиштем у
Косовској Митровици, ул. Кнеза Милоша бр. 7, расписује Конкурс за упис студената у прву
годину докторских студија у школској 2022/2023 . години на следеће студијске програме:

Студијски програм Број студената

Електротехничко и рачунарско инжењерство 10

Технолошко инжењерство 5

Машинско инжењерство 5

Услови конкурса

На студијски програм докторских академских студија могу се уписати:
• лица која имају завршене мастер академске студије, са остварених најмање 300 ЕСПБ

бодова и општом просечном оценом од најмање 8 (осам) на основним академским и
мастер академским студијама;

• лица која имају завршене мастер академске студије, са остварених најмање 300 ЕСПБ
бодова и општу просечну оцену мању од 8 (осам) на основним академским и мастер
академским студијама, ако имају објављене научне радове у обиму и на начин уређен
општим актом Факултета и Правилником о докторским студијама;

• лице које има академски степен магистра наука и које није пријавило докторску
дисертацију, у складу с одредбом члана 128 Закона о високом образовању Републике
Србије; и

• лица која су стекла, или стекну VII-1 степен према прописима који су важили до ступања
на снагу Закона о високом образовању Републике Србије, уколико су завршили основне
студије са просечном оценом најмање 8 (осам) и уколико није другачије утврђено
посебним условима уписа на одређени студијски програм.

Студент последипломских магистарских студија, уписан по прописима који су важили до
ступања на снагу Закона, може у току студија прећи на студијски програм докторских
студија, у оквиру исте или сродне области студија, под условима које прописује Наставно-
научно веће Факултета.



На докторске студије може се уписати лице које зна бар један светски језик.
Посебни услови за упис на студијски програм су саставни део односног студијског

програма.
Страни држављанин може се уписати на студијски програм под истим условима као и

домаћи држављанин.
Кандидат - страни држављанин, приликом пријављивања на конкурс, подноси

нострификовану диплому о завршеним студијама и оствареном броју ЕСПБ бодова.
Пре уписа кандидат - страни држављанин је дужан да Факултету поднесе доказе да је

здравствено осигуран за школску годину коју уписује.
Висина годишње школарине за докторске академске студије износи 120.000,00 динара.
Школарина за стране држављане, по години студија, износи 3.000,00 евра.
Школарина се може платити у четири једнаке рате.
Конкурс за упис студената у прву годину докторских академских студија траје од

01.09. - 22.10.2022. год. Кандидат подноси документа Служби за студентска
питања Факултета техничких наука у Косовској Митровици.

Остале одредбе

Кандидати приликом пријаве на конкурс подносе на увид ОРИГИНАЛНА ДОКУМЕНТА,
а уз пријавни лист предају оверене фотокопије тих докумената, и то: диплому о завршеним
студијама или стеченом академском степену магистра наука,

• доказе који се односе на објављене научне радове,
• доказ о знању једног светског језика,
• фотокопију личне карте и
• уверење о положеним испитима на претходним нивоима студија.

За трошкове које Факултет има у вези са спровођењем конкурса, кандидати плаћају
накнаду за подношење пријаве у износу од 3.000,00 динара на жиро-рачун Факултета
техничких наука 840-1493666-45 позив на број 75.
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