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Студијски програм: Право, јавна управа и безбедност 

 
 

Назив студијског програма је: Докторске академске студије Право, јавна управа и 

безбедност 

Образовно-научно/образовно-уметничко поље: Друштвено-хуманистичке науке 

Научна, стручна или уметничка област: Правне науке 

Врста студија: Докторске академске студије (ДАС) 

Обим студија изражен ЕСПБ бодовима 180 ЕСПБ 

Назив дипломе: Доктор наука-правне науке 

Дужина студија Три године-шест семестара 

Планирани број студената који ће се уписати на овај студијски програм: 10. 

Језик на коме се изводи студијски програм: Српски језик 

 

Правни факултет Мегатренд универзитета у Београду уписује на прву годину докторских 

академских студија за школску 2022/2023. годину 10 студената. 

 

У прву годину докторских студија може се уписати лице које има: 

 

1. завршене мастер академске студије, са најмање 300 ЕСПБ бодова, 

2. стручни назив дипломирани изједначен са академским називом мастер, у складу 

са законом и 

3. академски степен магистра наука. 

 

Кандидати који конкуришу треба да имају укупну просечну оцену најмање 8,00 на 

претходним нивоима студија или да имају објављене научне радове; 

Упис лица које је завршило претходно образовање или део образовања у 

иностранству спровешће се под истим условима као и упис домаћих држављана, након 

спроведеног поступка признавања стране високошколске исправе, у складу са одредбама 

закона, општих аката Универзитета и Факултета. 

Кандидати треба да приложе доказ о познавању страног језика (уколико кандидат 

није полагао један од страних језика на претходним нивоима студија), а страни држављани 

подносе доказ о познавању српског језика. 

Комисија за упис на докторске студије утврђује редослед кандидата на основу укупне 

просечне оцене остварене на основним и мастер академским студијама, дужине студирања 

на тим студијама и остварених научних резултата. 



Кандидат по основу висине укупне просечне оцене, дужине студирања и остварених 

научних резултата укупно може остварити највише 100 поена. 

Поени по основу висине опште просечне оцене израчунавају се тако што се укупна општа 

просечна оцена помножи коефицијентом 8,5. 

Укупна просечна оцена се добија тако што се саберу све оцене положених испита на 

основним и мастер академским студијама (укључујући и одбрану мастер рада уколико се 

изражава бројчаном оценом) и добијени збир подели бројем положених испита на оба нивоа 

студија. 

Укупна просечна оцена кандидата који конкуришу само са завршеним основним 

студијама по раније важећим прописима израчунава се тако што се саберу све оцене 

положених испита на тим студијама и добијени збир подели бројем положених испита. 

Поени по основу дужине студирања израчунавају се тако што се број месеци који  

Закон предвиђа за редовну реализацију студијских програма на основним и мастер 

академским студијама подели бројем месеци студирања и добијени количник помножи 

бројем 10. У број месеци студирања укључује се сваки започети месец студирања. 

Поени по основу дужине студирања кандидата који конкуришу само са завршеним 

основним студијама по раније важећим прописима израчунавају се тако што се број месеци 

који је био предвиђен за редовну реализацију тих студија (без апсолвентског стажа) подели 

бројем месеци студирања и добијени количник помножи бројем 10. У број месеци 

студирања укључује се сваки започети месец студирања. 

Поени по овом основу остварених научних резултата израчунавају се према 

категоризацији извршеној у општем акту о вредновању и квантитативном исказивању 

научноистраживачких резултата надлежног министарства, с тим што кандидат по овом 

основу може остварити највише 5 поена. Приликом утврђивања броја поена по овом 

критеријуму узимају се у обзир само самостални радови и радови у којима је кандидат 

првопотписани аутор, а број поена којим је вреднован коауторски рад дели са бројем аутора. 

 

Комисија за пријем на докторске академске студије цениће испуњеност формалних 

и суштинских услова за упис на предметне студије. 

 

Документа потребна за упис: 

– оверена фотокопија дипломе студија I и II степена 

– извод из матичне књиге рођених или лична карта 

– две фотографије за индекс 

– биографија. 
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