
 

На основу члана 98. Закона о високом образовању Републике Србије (''Сл.гласник РС'', бр.88/2017, 

73/2018, 27/2018-др.закон, 67/2019 и 6/2020-др.закон), и одредби Статута Факултета за 

менаџмент, 

 

 

РАСПИСУЈЕ КОНКУРС 
 

за школску 2021/22. годину за упис кандидата на: 

 

 
1. ДОКТОРСКЕ АКАДЕМСКЕ СТУДИЈЕ на студијски програм 

- Пословни менаџмент, 5 студената (180 ЕСПБ) 

 

 

УСЛОВИ ЗА УПИС 

 

Докторске студије може уписати лице које: 

1. Има завршене мастер академске студије са укупно остварених 300 ЕСПБ, са укупном 

просечном оценом најмање 8,00 на основним академским и мастер академским студијама; 

2. Има стечено високо образовање на основним студијама на факултету у трајању од најмање 

четири године са просечном оценом најмање 8,00 стечено по прописима који су важили до дана 

ступања на снагу Закона о високом образовању;  

3. Има стечен академски назив магистра, са укупном просечном оценом најмање 8,00 на 

основним и магистарским студијама; 

4. Нема укупну просечну оцену најмање 8,00 на претходно завршеним нивоима студија 

(основним, мастер и магистарским), али има објављена 2 рада из области којој припада студијски 

програм докторских студија. 

 

Мерила за утврђивање редоследа кандидата на докторским академским студијама: 

Редослед кандидата за упис у прву годину докторских студија утврђује се на основу укупног 

броја бодова остварених по основу: просечне оцене остварене на претходним нивоима студија, 

дужине студирања, и оствареном резултату на пријемном испиту.  

Максималан број бодова по основу просечних оцена на претходним нивоима студија је 50 

(педесет), по основу дужине студирања 20 (двадесет), на квалификационом испиту 40 (четрдесет), а 

на интервјуу 20 (двадесет).  

 

Поступак спровођења конкурса на докторске академске студије: 

 

1. Пријављивање кандидата сваког радног дана од 9 до 17 часова. 

2. Подношење следећих докумената: 

- Пријава за упис  

- Диплома o завршеним основним академским студијама (оригинал или оверена фотокопија) 

- Диплома o завршеним мастер академским студијама (оригинал или оверена фотокопија) 

- Извод из матичне књиге рођених 

- Очитана лична карта или фотокопија исте 

- Две фотографије (3,5 x 4,5 cm) 

 

Прелиминарна ранг листа примљених кандидата ће се објавити 05.07.2021. године на огласној 

табли и сајту Факултета. Кандидати могу уложити жалбу у року од 24 часа након објављивања 

 

Универзитет „Унион-Никола Тесла“, Београд 

Факултет за менаџмент, Сремски Карловци 

 



прелиминарне ранг листе Декану Факултета у писменој форми. Жалбе ће бити решене у року од 24 

часа и достављене кандидату. 

 

Коначна ранг листа ће бити објављена 12.07.2021. године на огласној табли и сајту Факултета.  

 

Упис студената је од 13.07.2021. године до 30.07.2021. године у просторијама Факултета у периоду 

од 09:00 – 17:00. 

 

Почетак школске године је 01.10.2021. године. 

 

Цена школарине за докторске академске студије је 3000 еура у динарској противвредности по 

средњем курсу НБС на дан уплате. Плаћање је могуће извршити у 10 ратa.  

 

 

План и програм студија и детаљни услови за упис су дати на сајту Факултета, а све информације се 

могу добити у студентској служби Факултета. 

 

Пријаве се подносе: 

 

- Студентској служби Факултета за менаџмент, Његошева 1а, Сремски Карловци  

  

 

Информације:  

0214/2155185, 0214/2155184 

info@famns.edu.rs 

ana.kerlec@famns.edu.rs 

 

БУДИТЕ И ВИ ДЕО  

УСПЕШНЕ Ф@МИЛИЈЕ !!! 


