II - К О Н К У Р С Н И - РОК
за упис на ДОКТОРСКЕ АКАДЕМСКЕ СТУДИЈЕ машинског инжењерства
Факултет за машинство и грађевинарство у Краљеву у школској 2017/2018. години врши
упис у прву годину докторских академских студија и то:
- 4 самофинансирајућa студента
2. Услови за упис:
У прву годину докторских студија може се уписати лице које има:
- завршене студије на машинском факултету и другим сродним техничким факултетима за
стицање VII-1 степена стручне спреме, са просечном оценом најмање 8,00,
- завршене академске студије са најмање 300 ЕСПБ бодова на машинском факултету и другим
сродним техничким факултетима, општу просечну оцену од најмање 8,00 на основним
академским студијама и просечну оцену од најмање 8,00 на мастер академским студијама.
3. Висина школарине: 80.000,00 динара (годишња школарина за самофинасирајуће
студенте) и може се уплатити у више рата
3. ДРУГИ Конкурсни рок: (од 16. октобра до 03. новембра 2017.)
Термин
16. до 27. октобра 2017. год.
од 9.00 до 14.30 часова
30. октобра 2017. год.
31. октобра 2017. год.
01. новембра 2017. год.
до 15.00 часова
02. новембра 2017. год.
03. новембра 2017. год. од 10.00 до
14.00 часова

Активност
Пријављивање кандидата у Студентској служби
факултета
Објављивање прилиминарне ранг листе
Достављање евентуалних приговора на ранг листу
Доношење одлуке Декана о поднетим приговорима
Објављивање коначне ранг листе
Упис кандидата

4. Потребна документа:
• Извод из матичне књиге рођених
• Фотокопија дипломе стечене на претходном нивоу академских студија (оригинале на
увид)
• Фотокопије додатака дипломи или уверења о положеним испитима и потврде о
средњој оцени (оригинале на увид)
• Доказ о уплати накнаде за пријаву на конкурс (уплату вршити на жиро рачун Факултета
број 840-1042666-89) ) – 3500,00 дин.
• По потреби и друга документа

ФАКУЛТЕТ ЗА МАШИНСТВО И ГРАЂЕВИНАРСТВО У КРАЉЕВУ
www.mfkv.kg.ac.rs
Краљево, Доситејева 19, Република Србија
Телeфон: 036-383-269, 036-383-377, E-пошта: upis@mfkv.kg.ac.rs

