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АРХИТЕКТОНСКИ ФАКУЛТЕТ  
Булевар Краља Александра 73/II 
Телефон: 3370 - 199, 3218 - 705 
Факс: 3370 – 193 
E-mail: vesnam@arh.bg.ac.rs 
Интернет: www.arh.bg.ac.rs 
   

 
СТУДИЈСКИ ПРОГРАМИ ЗА КОЈЕ СЕ КОНКУРС РАСПИСУЈЕ: 
Докторске академске студије Архитектура и урбанизам 
Студијски програм докторских академских студија траје 3 године.  
Обим докторских академских студија Архитектура и урбанизам износи 180 ЕСПБ. 
БРОЈ СТУДЕНАТА: 
На студијски програм докторских академских студија Архитектура и урбанизам уписује се 25 
студената, и то 3 студента који се финансирају из буџета и 22 студента који плаћају 
школарину. 
ОПШТИ УСЛОВИ КОНКУРСА 
У прву годину докторских академских студија које реализује Универзитет, односно Факултет 
могу се уписати:  
− лица која имају завршене мастер академске студије, односно интегрисане aкадемске студије 

из чл. 80. ст. 5. и 6. Статута Универзитета у Београду, са најмање 300 ЕСПБ бодова и 
општом просечном оценом од најмање 8 (осам) на основним академским и мастер 
академским студијама, односно интегрисаним академским студијама;  

− лица која имају завршене мастер академске студије, односно интегрисане студије са најмање 
300 ЕСПБ бодова и општу просечну оцену мању од 8 (осам) на основним академским и мастер 
академским, односно интегрисаним академским студијама, ако имају остварене научне 
радове у обиму и на начин уређен општим актом Факултета, односно Универзитета; 

− лице које има академски степен магистра наука, ако не пријави докторску дисертацију, у 
складу с одредбом члана 128. Закона о високом образовању; и  

− лица која су стекла, или стекну VII-1 степен према прописима који су важили до ступања на 
снагу Закона о високом образовању, уколико су завршили основне студије са просечном 
оценом најмање 8 (осам) и уколико није другачије утврђено посебним условима уписа на 
одређени студијски програм. 

Студент последипломских магистарских студија, уписан по прописима који су важили до 
ступања на снагу Закона, 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. 
На докторске студије може се уписати лице које зна један светски језик. 
МЕРИЛА ЗА УТВРЂИВАЊЕ РЕДОСЛЕДА КАНДИДАТА 
Редослед кандидата за упис у прву годину на студијски програм Докторских академских студија 
Архитектура и урбанизам утврђује се на следећи начин: 
− резултат на претходним студијским програмима – до 20% од укупног броја поена, 
− писмо о опредељењу за области научног и уметничког интересовања за будући 

истраживачки рад и биографија – до 40% од укупног броја поена, и 
− пријемни испит (тест и интервју) – до 40% од укупног броја поена. 
Успех на претходним студијским програмима представља збир просечних оцена за све предмете 
у свим годинама студија (основне и дипломске студије по новом Закону о високом образовању, 
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односно основне студије до ступања на снагу новог Закона о високом образовању). Резултати 
кандидата на претходним студијским програмима вреднују се до максимум 20 поена. 
Писмом о опредељењу за области научног и уметничког интересовања за будући истраживачки 
рад кандидат треба да образложи разлоге због којих конкурише на докторске студије, као и да 
образложи област истраживања којом жели да се бави током похађања докторских студија. 
Писмо о опредељењу за области научног и уметничког интересовања за будући истраживачки 
рад не треба да има више од 500 речи. Писмо о опредељењу за области научног и уметничког 
интересовања за будући истраживачки рад вреднује се до максимум 20 поена. 
Биографијом кандидат треба да укаже на своје референце које могу јасније да прикажу 
склоност за научни/уметнички истраживачки рад у области архитектуре и урбанизма, али пре 
свега на: објављене научне и стручне радове, награде и признања, учешће на конкурсима, учешће 
на изложбама, учешће на радиониоцама, као и друге активности које су од значаја за 
референтност кандидата за похађање докторских академских студија из области архитектуре 
и урбанизма. Биографија се вреднује до максимум 20 поена. 

Писмо о опредељењу за области научног и уметничког интересовања за будући 
истраживачки рад и биографија предају се приликом конкурисања. 

 
ПРИЈЕМНИ ИСПИТ 
Кандидати који конкуришу за упис у прву годину Докторских академских студија полажу 
пријемни испит за проверу склоности за научни и уметнички истраживачки рад у области 
архитектуре и урбанизма. Пријемни испит је класификационог карактера и састоји се из два 
дела: 
− тест, и  
− интервју. 
Тестом се проверава склоност и способност кандидата за научни/уметнички истраживачки 
рад у области архитектуре и урбанизма. Састоји се из два дела – први део је у форми питања, а 
други део у форми есеја где се процењује способност кандидата да кратким писаним радом 
изрази своје ставове о одређеној теми. Тест се реализује у току једног дана, у једној смени, у 
трајању од највише 2 сата. Тест се вреднује до максимум 20 поена. 
Интервјуом се утврђује и проверава способност кандидата да доследно и принципијално 
заступа ставове који се односе на области научног и уметничког интересовања за будући 
истраживачки рад. Интервју се реализује у току једног дана за све кандидате. Интервју се 
вреднује до максимум 20 поена. 
 
ВИСИНА ШКОЛАРИНЕ 
ВИСИНА ШКОЛАРИНА за држављане Републике Србије износи 300.000,00 динара. 
ВИСИНА ШКОЛАРИНА за студенте стране држављане износи 3.500,00  евра (у динарској 
противвредности по средњем курсу НБС на дан плаћања). 
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