
Филолошко-уметнички факултет 

34 000 Крагујевац, Јована Цвијића бб 

тел. 034/304-270 

факс: 034/304-270 

e-mail: filum@kg.ac.rs 

web: www.filum.kg.ac.rs 

 

1. Филолошко-уметнички факултет у Крагујевцу, Одсек за филологију, објављује конкурс за 

упис на докторске академске студије у школској 2017/2018. години, на следећим студијским 

програмима: 

      а) Докторске академске студије из филологије  (језик и књижeвност)    

           финансирање из буџета, 3 места 

           самофинансирање, 25 места 

      б) Докторске академске студије Српски језик и књижевност 

            финансирање из буџета, 2 места 

            самофинансирање, 6 места 

 

2. Пријава кандидата на конкурс:  

 Подноси се стручној служби Филолошко-уметничког факултета од 18.09. до 13.10. 2017. 

год. од 9 до 12 сати (зграда Правног факултета, ниско приземље, собе Б18 и Б24). 

 

3. Потребна документа за конкурс: 

– пријава на конкурс  

– извод из матичне књиге рођених (ако није унет податак о држављанству прилаже се 

потврда о држављанству) 

– доказ о уплати трошкова конкурса и организације пријема: примерак уплатнице на 

жиро рачун ФИЛУМ-а у износу од 7 000,00 динара 

– уверење о положеним испитима са основних, мастер и/или магистарских студија 

– оверену фотокопију дипломе (уверења) о завршеним основним и мастер академским 

студијама са укупно остварених 300 ЕСПБ , односно копија дипломе о стеченом 

високом образовању за кандидате који су диплому стекли према Закону о универзитету. 

 

4. Услови конкурса:         

 На конкурс за упис студената на докторске академске студије у школској 2016/2017. на 

Одсеку за филологију могу конкурисати кандидати који су завршили основне и мастер студије 

филолошких или сродних хуманистичких наука са просечном оценом најмање 8,00 на сваком 

од нивоа студија, као и кандидати који су основне студије завршили по прописима који су 

важили до дана ступања на снагу Закона о високом образовању са просечном оценом најмање 

8,50.  

 

5. Рангирање 

     Рангирање се врши на основу просечне оцене кандидата, дужине студија и кадровских 

могућности факултета. На студијском програму докторских академских студија Српски језик и 

књижевност предност приликом рангирања имају кандидати који су завршили одговарајуће 

србистичке студије.  

 

5.1.  Правилник о докторским студијама на Одсеку на филологију, 

http://www.filum.kg.ac.rs/dokumenta/Dokumenta_i_propisi/Pravna_akta/Pravilnici_o_pravili

ma_studija/Pravilnik_o_DAS_na_filologiji.pdf 
 

5.2.    Документација за акредитацију докторских академских студија Српски језик и 

књижевност: http://147.91.201.125/images/Srpski_jezik_i_knjiz_MAS_2015.pdf 
 

http://www.filum.kg.ac.rs/
http://www.filum.kg.ac.rs/dokumenta/Dokumenta_i_propisi/Pravna_akta/Pravilnici_o_pravilima_studija/Pravilnik_o_DAS_na_filologiji.pdf
http://www.filum.kg.ac.rs/dokumenta/Dokumenta_i_propisi/Pravna_akta/Pravilnici_o_pravilima_studija/Pravilnik_o_DAS_na_filologiji.pdf
http://147.91.201.125/images/Srpski_jezik_i_knjiz_MAS_2015.pdf


5.3. Документација за акредитацију докторских академских студија Докторске студије из 

филологије (језик и књижевност): http://147.91.201.125/images/DAS_jezik_knjiz.pdf 
 

6. Резултати конкурса: 

– Прелиминарна ранг листа 17. 10. 2017. год. у 15 сати 

– Подношење жалби на прелиминарну ранг листу 18. 10. 2017. год. до 15 сати   

– (Архива факултета) 

– Коначна ранг листа 19. 10. 2017. год. у 15 сати 

– Упис примљених кандидата 20. 10. 2017. год.  од 9 до 12 сати, соба Б24 

 

6.1. Потребна документа за упис: 

– Комплет образаца за упис, соба Б21 

– Две фотографије 

– Извод из матичне књиге рођених 

– Диплома (уверење) о завршеним основним и мастер студијама  

– Уверење о положеним испитима са основних и мастер студија (или додатак дипломи) 

– Доказ о уплати школарине: примерак уплатнице на жиро рачун ФИЛУМ-а 

(самофинансирајући студенти) 

– Доказ о уплати трошкова уписа: примерак уплатнице на жиро рачун ФИЛУМ-а (сви 

студенти) 

 

Информације на телефон 034/300-610 и на интернет страници www.filum.kg.ac.rs. 

 

 

http://147.91.201.125/images/DAS_jezik_knjiz.pdf
http://www.filum.kg.ac.rs/

