ФАКУЛТЕТ БЕЗБЕДНОСТИ
Господара Вучића 50
Телефон: 6451-843, 6451-876 и 6451-963
Факс: 011/6457-685
E-mail: dekanat@fb.bg.ac.rs
Интернет адреса: www.fb.bg.ac.rs

СТУДИЈСКИ ПРОГРАМИ ЗА КОЈЕ СЕ КОНКУРС РАСПИСУЈЕ:
Докторске академске студије наука безбедности
БРОЈ СТУДЕНАТА:
10 студената (2 на буџету и 8 самофинансирајућих)
* Влада Републике Србије није донела Одлуку о броју студената за упис у прву годину
докторских академских студија који се финансирају из буџета за високошколске установе чији
је оснивач Република за школску 2017/2018. годину. Уколико места на буџету не буду одобрена,
додаће се броју самофинансирајућих студената.
ОПШТИ УСЛОВИ КОНКУРСА
За упис на докторске студије може конкурисати лице које има завршене мастер академске
студије, односно интегрисане студије са најмање 300 ЕСПБ бодова, односно завршене најмање
четворогодишње студије по прописима који су важили до ступања на снагу Закона, и општом
просечном оценом од најмање 8. Такође могу конкурисати и лица која имају општу просечну
оцену мању од 8, уколико имају остварене научне радове објављене из научних области за које
је матичан Факултет безбедности у часописима са листе ресорног министарства пре уписа
на докторске студије, у складу са општим актима факултета, односно Универзитета.
У студијском програму докторских студија прописују се одговарајуће завршене мастер
академске студије, односно интегрисане студије као услов за упис на докторске студије.
Лица која нису завршила основне и мастер академске студије на Факултету безбедности, могу
да приступе полагању пријемног испита уколико положе диференцијални испит, чији ће
садржај бити објављен на сајту Факултета
Студент последипломских магистарских студија Факултета безбедости и сродних
факултета (Правни факултет, Факултет политичких наука, Криминалистичко полицијска
академија и Војна академија), уписан по прописима који су важили до ступања на снагу Закона
о високом образовању, може у току студија прећи на студијски програм докторских студија, у
оквиру истих или сродних области студија, под условима које прописује наставно научно веће
факултета.
Докторске студије на Факултету може наставити лице које је започело докторске
студије у истој или сродној научној области на другој високошколској установи, под условима
утрвђеним студијским програмом, на начин и по поступку утврђеним општим актима
Универзитета и Факултетa.
На докторске студије може се уписати лице које зна један светски језик. Познавање
светског језика се доказује потврдом о положеном испиту на виокошколсткој устоанови или
сертификатом нивоа средњи II (Б) који издаје одговарајућа акредитована установа
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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.
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.
Кандидат за упис на прву годину докторских студија може остварити максимално 100 (сто)
бодова. Бодовање врши Комисија за упис кандидата у прву годину докторских студија.
Бодовање се врши на основу следећих критеријума:
А) Претходних резултата кандидата (ПРК) који носe максимално 60 (шездесет) бодова, а чини
их:
а) укупна оцена остварена на основним и мастер академским студијама (OПО), а која се
израчунава на основу остварених просечних оцена на основним академским студијама (ОцОС) и
мастер академским студијама (ОцМС), пондерисаних дужином студијског програма на
основним академским и мастер академским студијама израженом у ЕСПБ бодовима (ОСбод и
МСбод):
OПО = (ОцОС × ОСбод + ОцМС × МСбод) / (ОСбод + МСбод)
б) дужина студирања на основним академским и мастер академским студијама (ДС),
израчунава се простим сабирањем броја започетих школских година које су биле потребне
кандидату да заврши основне академске и мастер академске студије,
в) остварени научни резултати (НР) у последње три године који се израчунавају у складу са
Правилником о поступку и начину вредновања, и квалитативном исказивању
научноистраживачких резултата истраживача („Службени гласник РС”, бр. 110/05 и 50/06исправка), тако што један бод из овог правилника одговара вредности од два бода при упису на
прву годину докторских студија. Остварени научни резултати максимално носе 20 бодова.
Укупан број бодова по основу претходних резултата кандидата израчунава се по формули:
ПРК = (OПО * 25 / ДС) / 1.25 + НР * 2.
Б) Успеха оствареног на пријемном испиту (ПИ) који максимално носи 40 бодова, а који чини:
а) оцена писаног есеја (Е), који максимално носи 30 бодова. Кандидати пишу есеј на теме које
добијају непосредно пре почетка писања есеја.
Кандидати за писање есеја имају на располагању време од 4 школска часа и могућност да
користе факултетски рачунар и слободан приступ интернету.
Пре писања есеја кандидати гарантују да есеј који предају није плагијат или aутоплагијат
потписивањем Изјаве о ауторству.
Сваки члан Комисије чита приложене есеје, даје оцене и попуњава формулар за оцењивање
(Прилог 2). Приликом оцењивања есеја у обзир се узимају елементи који се односе на садржај
(разумевање теме, структуру текста, познавање и адекватну употреба појмова и теоријских
оквира, као и критички однос према теми и квалитет
аргументације) и стил есеја.
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Сваки члан комисије даје оцену есеја сваког кандидата, у распону од 0 до 5, при чему је дужан
да посебно оцењује сваки од предвиђених шест елемената есеја. Просечна оцена есеја сваког
кандидата добија се тако што се израчунава
просек оцена свих чланова комисије за сваки од елемената есеја.
Број бодова који је кандидат остварио на писаном есеју (Е) израчунава се тако што се
просечна оцена есеја свих чланова Комисије за истог кандидата множи са бројем 6 (шест).
б) разговор Комисије са кандидатом (Р), који максимално носи 10 (десет) бодова.
Оцењивање кандидата на разговору врши се на основу сабирања појединачних утисака чланова
комисије о склоностима, вештинама и способностима кандидата, релевантним за научноистраживачки рад.
Сваки члан Комисије квантификује свој утисак о кандидату након обављеног разговора
оценама од 0 до 5, и попуњава формулар за оцену кандидата на разговору.
Просечна оцена кандидата добија се тако што се израчуна просек оцена који је кандидат
добио од сваког члана комисије.
Број бодова који је кандидат остварио на разговору Комисије са кандидатом (Р) израчунава се
тако што се просечна оцена свих чланова Комисије са разговора Комисије са кандидатом (Р)
за истог кандидата множи са бројем 2 (два).
Укупан успех на пријемном испиту се израчунава по формули: ПИ = Е + Р.
Кандидат је стекао право уписа уколико је, вредновањем свих критеријума, остварио
минимум 70 бодова и уколико се рангира у оквиру предвиђеног броја кандидата
који се на основу конкурса уписују на прву годину докторских студија у тој школској
години.
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.
ВИСИНА ШКОЛАРИНЕ
ВИСИНА ШКОЛАРИНЕ за држављане Републике Србиje: 175.300,00 динара
ВИСИНА ШКОЛАРИНЕ за стране држављане: 3.000,00 евра
ТРОШКОВИ ПРИЈАВЉИВАЊА НА КОНКУРС износе 8.500,00 динара и уплаћују се на т.р.
Факултета безбедности са позивом на број 900.
РОКОВИ:
Пријем докумената: 11.09.2017. - 4.10.2017.
Диференцијални испит: 5.10.2017. у 9 сати
Пријмни испит: 5.10.2017. у 11 сати
Разговор са кандидатима 5.10.2017. у 16 сати
Прелиминарна ранг листа: 6.10.2017.
Рок за приговор на листу: 1 дан
Коначна ранг листа: 9.10.2017.

Кандидати који имају научне радове обавезни су да их доставе са конкурсном документацијом.
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Факултет безбедности. стр. 13-70; 97-178 и 197-325.
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3. Липовац, М. и Живојиновић, Д. (2014). Међународна безбедност: теоријски приступи.
Београд: Иновациони центар Факултета безбедности.
4. Роквић,
В.
(2017).
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одбране.
Београд:
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Наставни план академског програма налази се на сајту Факултета на следећем линку:
http://www.fb.bg.ac.rs/index.php?option=com_content&task=view&id=71&Itemid=367
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