Универзитет у Београду
Технички факултет у Бору
Број: VI/4-28-2.1.
Бор, 30. 05. 2019. године
На основу чл. 49. Статута Техничког факултета у Бору, Наставно-научно веће
Факултета, на седници одржаној 30. 05. 2019. године, донело је

ПРАВИЛНИК О ИЗМЕНАМА И ДОПУНАМА ПРАВИЛНИКА О УСЛОВИМА,
НАЧИНУ И ПОСТУПКУ УПИСА НА ДРУГИ И ТРЕЋИ СТЕПЕН АКАДЕМСКИХ
СТУДИЈА НА ТЕХНИЧКОМ ФАКУЛТЕТУ У БОРУ
Члан 1.
У Правилнику о условима, начину и поступку уписа на други и трећи степен академских
студија на Техничком факултету у Бору – пречишћен текст, број II/5- 745 од 04.05.2017. године,
члан 32. мења се тако да гласи:
„Ранг листа кандидата који су конкурисали за упис на докторске студије утврђује се на основу
укупног броја бодова (УББ) сваког кандидата. Укупан број бодова (УББ) одређује се на основу
опште просечне оцене студирања (ОПО), израчунате на начин дат у члану 29. овог правилника,
додатних бодова (ДБ) за научне радове из научне проблематике исте области студијских програма
основних академских и мастер академских студија које је кандидат завршио, а који су дефинисани
Правилником о поступку, начину вредновања и квантитативном исказивању научноистраживачких
резултата истраживача, и претходне дужине студирања кандидата.
Укупан број бодова (УББ) је једнак једнак збиру опште просечне оцене (ОПО), додатних
бодова (ДБ) и укупне дужине претходног трајања студија (у годинама) подељеном са укуном
дужином студирања кандидата (у годинама):
УББ=ОПО + ДБ +

Дужина претходног трајања студија , г одина
Дужина студирања кандидата, г одина

Додатни бодови (ДБ) се израчунавају на следећи начин:
ДБ =

БН
25

где је БН – укупан број бодова добијен по основу остварених научних радова, једнак збиру
вредности резултата за одговарајуће категорије остварених радова.
Додатни бодови се рачунају само за радове кандидата категорија М10, М20, М40 и М50,
објављене током 3 (три) године које претходе дану објављивања конкурса.“

Члан 2.
Овај правилник ступа на снагу наредног дана од дана објављивања на сајту Факултета.

Доставити:
- продекан за наставу
- архива
- сајт
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