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КОНКУРС ЗА УПИС СТУДЕНАТА У ПРВУ ГОДИНУ ДОКТОРСКИХ 

АКАДЕМСКИХ СТУДИЈА ШКОЛСКЕ 2022/2023. ГОДИНЕ  

У ДРУГОМ УПИСНОМ РОКУ 
 

 Електронски факултет у Нишу уписује у прву годину докторских академских студија 

школске 2022/2023. године 89 студената за стицање научног назива доктора наука-

електротехника и рачунарство и то 15 студената који се финансирају из буџета Републике 

Србије (према Одлуци Владе Републике Србије о броју студената за упис у прву годину 

докторских академских студија школске 2022/2023. године (“Службени гласник РС”, број 

62/2022) и 74 самофинансирајућих студената сагласно одлуци Сената Универзитета  у 

Нишу број 8/16-01-001/22-011 од 28.02.2022. године. 

Докторске академске студије организују се у оквиру студијског програма 

Електротехника и рачунарство по областима: Електроенергетика, Електроника, 

Метрологија и мерна техника, Нанотехнологије и микросистеми, Примењена 

математика, Примењена физика, Рачунарство и информатика, Телекомуникације, 

Теоријска електротехника и Управљање системима. 

 У прву годину докторских академских студија може се уписати лице које има: 

 1. Завршене oсновне и мастер академске студије са најмање 300 ЕСПБ бодова укупно 

на Електронском или сродним факултетима који реализују акредитоване студијске програме 

и општу просечну оцену од најмање 8,00 на основним академским и мастер академским 

студијама; 

 2. Завршене одговарајуће основне студије за стицање VII-1 степена стручне спреме по 

правилима која су важила до ступања на снагу Закона о високом образовању (“Службени 

гласник РС”, број 76/05), а које се, сагласно закону вреднују са најмање 300 ЕСПБ и општом 

просечном оценом од најмање 8,00; 

 3. Страни држављанин може да се упише на докторске академске студије под истим 

условима као и држављанин Републике Србије, односно под условима прописаним законом, 

актима Универзитета и актима Електронског факултета у Нишу.  

 Докторске академске студије могу уписати и кандидати који имају општу просечну 

оцену у току академских студија испод 8,00, уколико испуњавају услове предвиђене 

Правилником о докторским академским студијама Електронског факултета у Нишу.  

 Редослед кандидата утврђује се на основу опште просечне оцене остварене на 

основним академским и мастер академским студијама, односно основним студијама и 

осталих критеријума утврђених Правилником о упису студената на студијске програме 

Универзитета у Нишу (“Гласник Универзитета у Нишу”, број 1/19) и Правилником о 

докторским академским студијама Електронског факултета у Нишу. 

 Пријављивање кандидата је од 09.11. до 18.11.2022. године. 

 Висина годишње школарине за самофинансирајућe студентe држављане Републике 

Србије износи 89.000,00 динара, а за студенте странe држављанe 3.000 евра. 

 Све додатне информације заинтересовани кандидати могу наћи на интернет страници 

https://www.elfak.ni.ac.rs/upis-das , или се обратити Служби за студентска питања на телефон: 

+381 (18) 529-615, +381 (18) 529-623, +381 (18) 588-414,  или на е-mail: upis@elfak.ni.ac.rs 
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