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КОНКУРС 
 

За упис студената у школској 2017/18. години на: 

 

ДОКТОРСКЕ АКАДЕМСКЕ СТУДИЈЕ - ФАРМАЦЕУТСКЕ НАУКЕ 

 

 

На докторске академске студије фармацеутских наука у школској 2017/18. години 

прима се укупно 60 кандидата и то: 

- Студијски програм Фармацеутске науке који се изводи на српском језику прима се 

укупно 54 кандидата и то 23 кандидата који се финансирају из буџета Републике Србије 

и 31 кандидат који се сами финансирају; 

- Студијски програм Pharmaceutical Sciences  који се изводи на енглеском језику прима 

се 6 кандидата који се сами финансирају. 

 

 Кандидати који конкуришу за упис на докторске студије треба да испуне следеће 

услове: 

 

-  завршене мастер академске студије у складу са правилником Универзитета у 

Београду о упису на трећи степен академских студија, односно интегрисане 

академске студије тј. Фармацеутски факултет и друге факултете предвиђене 

студијским програмом, у обиму од најмање 300 ЕСПБ и са општом просечном 

оценом најмање 8 (осам), 

-  остварене научне радове у складу са правилником Универзитета и Факултета. За 

кандидате чија је општа просечна оцена нижа од 8 (осам) два рада објављена у 

часописима категорије М21, М22 и/или М23 са импакт фактором већим од нуле, при 

чему је кандидат међу прва три аутора, 

-  стечено високо образовање у трајању од најмање осам семестара по плану и 

програму који је важио до ступања на снагу Закона о високом образовању са 

просечном оценом на студијама најмање 8,00, 

- страни студенти се уписују према општим условима конкурса објављеног од 

стране Универзитета у Београду. 

 

Мерила за утврђивање редоследа кандидата: 

Редослед кандидата за упис на докторске студије утврђује се на основу опште просечне 

оцене остварене на основним и мастер академским студијама, дужине студирања на 

основним и мастер студијама, остварених научних резултата и других услова 

прописаних општим актом факултета. 

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): 



 

Општа просечна оцена (ОПО) =  

 
За кандидате који су завршили интегрисане студије узима се просечна оцена остварена 

на тим студијама, дужина студирања, остварени научни резултати и други услови 

прописани општим актом факултета. 

За кандидате који су стекли високо образовање према прописима који су важили до 

ступања на снагу Закона, узима се просечна оцена са основних студија која укључује 

дипломски рад, уколико исти постоји. 

 

Додатни услови за упис на ДАС Фармацеутски факултет: 

 

Редослед кандидата утврђује се према следећем моделу бодовања: 

а) Просечна оцена (ОПО) током студирања – максимално 70 бодова; 

- Просечна оцена се пондерише дужином студирања (ДС) у 

годинама/кварталима према дужини студијског програма (ДСП) према формули: 

ОПО x ДСП/ДС 

- Пондерисана просечна оцена се множи са 7, 

- Осим за интегрисане академске студије, просечна оцена студирања (ОПО) 

израчунава се на основу просечних оцена студирања на основним академским 

студијама (ОцОС) и мастер академским студијама (ОцМС), пондерисаних 

одговарајућим бројем ЕСПБ (ОСбод, МСбод): 

ОПО = ОцОС x ОСбод + ОцМС x МСбод/ОСбод + МСбод 

б) Просечна оцена на предметима од значаја за модул – максимално 15 бодова; 

- Просечна оцена на предметима од значаја се множи са 1,5 

в) Разговор са кандидатом – максимално 10 бодова; 

г) Раније учешће кандидата у научноистраживачком раду – 5 бодова. 

 

Кандидат страни држављанин, приликом пријављивања на Конкурс, подноси решење о 

признавању стране јавне исправе ради наставка образовања. Страни држављани плаћају 

школарину. 

Пре уписа кандидат страни држављанин је дужан да Факултету поднесе доказе: 

1. потврду да влада српским језиком,  

2. пријавни лист (добија се на Факултету), 

3. оригинални извод из матичне књиге рођених преведен код  судског тумача, 

4. приликом уписа потврду о регулисаном боравку-МУП Београд, Одељење за 

странце, Савска 35, Београд, 

5. приликом уписа кандидат страни држављанин  је  дужан  да достави потврду да 

је здравствено осигуран - Одељење за инострано осигурање, Немањина 30, 

Београд. 

 

Држављанин Србије који је завршио претходно образовање или део образовања у 

иностранству може да конкурише за упис на студијски програм ако му се призна 

стечена страна високошколска исправа у складу са законом и посебним општим актом 

Универзитета. Уколико поступак признавања није окончан, ови кандидати уз пријаву 

подносе потврду о томе да је поступак у току. 

 

Кандидат је остварио право на упис уколико се налази на ранг листи до броја који је 

конкурсом предвиђен за упис. 



Кандидат се може уписати у статусу студента који се финансира из буџета Републике 

Србије уколико се налази на коначној ранг листи до броја одобреног за упис кандидата 

на терет буџета. 

Кандидат се може уписати на студијски програм у статусу студента који се сам 

финансира уколико се налази на јединственој ранг листи до броја утврђеног за упис 

самофинансирајућих студената. 

 

Кандидат који је стекао право уписа, а не упише се у за то предвиђеном року, губи 

право на упис и уместо њега ће се уписати следећи кандидат према утврђеном 

распореду. 

За кандидате који су претходни ниво студија завршили у иностранству, неопходно 

је приликом уписа поднети и решење ректора о признавању стране јавне 

високошколске исправе. 

 

Студенти се при пријави на Конкурс опредељују за један од дванаест студијских 

подручја (модула). 

 

 Аналитика лекова  

 Броматологија 

 Медицинска биохемија  

 Козметологија  

 Социјална фармација и истраживање фармацеутске праксе  

 Токсикологија  

 Фармакологија  

 Фармацеутска хемија  

 Фармакогнозија  

 Фармакокинетика и клиничка фармација  

 Фармацеутска технологија  

 Фармацеутска микробиологија 

 

 

Кандидати приликом пријаве на Конкурс подносе на увид оригинална документа, 

а уз пријавни лист (добија се у Архиви Факултета) подносе фотокопије следећих 

докумената:  копију дипломе и додатак дипломи, односно уверење о претходно 

завршеном степену образовања (уколико није наведена просечна оцена, кандидат 

је дужан да достави уверење о оствареној просечној оцени, a уколико нема додатак 

дипломи и уверење о положеним испитима), доказ о знању једног страног језика, 

копију објављених радова за кандидате од којих се то захтева према условима 

уписа. Уз ова документа достављају своју краћу биографију. Документа се подносе 

лично преко Архиве Факултета у периоду од  01. 09. 2017. до 15. 09. 2017. године у 

времену од 9 до 14 часова и, изузетно, 02.10.2017. године у времену од 9 до 13 

часова.  

 

РОКОВИ И НАЧИН ПОДНОШЕЊА ЖАЛБИ 

 

Објављивање прелиминарне ранг листе петак 06. 10. 2017. године у 12 часова. 



Кандидат може поднети жалбу, преко Архиве Факултета, надлежној Комисији 

Факултета на регуларност поступка утврђеног конкурсом и своје место на ранг 

листи 06. 10. 2017. године у времену од 13 до 15 часова и 09. 10. 2017. године у 

времену од 9 до 11 часова.  

Саопштавање одлуке Комисије по жалби кандидата 09. 10. 2017. године у 13 

часова.  

Подношење жалбе декану Факултета у другостепеном поступку на одлуку 

Комисије 09. 10. 2017. године од 13 до 15 часова.    

Саопштавање одлуке декана Факултета 09. 10. 2017. године у 15,30 часова. 

Коначна ранг листа биће објављена на сајту Факултета 09. 10. 2017. године у 16 

часова. 

 

Упис примљених кандидата ће се обавити 10. 10. 2017. године у времену од 9 до 16 

часова. 

 

 

О општим условима Конкурса Универзитета у Београду, кандидати се могу 

информисати на интернет страници Универзитета у Београду. 

НАПОМЕНА: Све евентуалне исправке Конкурса биће објављене на интернет 

страници Факултета.   

 


