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Информатор 

ДАС Психологија 

 

Услови за упис: 

Докторске студије из психологије могу да упишу кандидати који су завршили основне 

студије психологије према прописима који су важили пре ступања на снагу Закона о 

високом образовању, мастер академске студије психологије или магистарске студије из 

области психологије са просечном оценом најмање 8,00. Изузетно, у прву годину 

докторских студија може се уписати и лице које нема просечну оцену изнад 8,00, ако има 

најмање 5 научних радова објављених у референтним часописима од националног или 

међународног значаја, са рецензијама. Специјалисти медицинске психологије имају право 

да конкуришу за упис у прву годину докторских студија психологије. 

 

Материјал који је потребно доставити: 

- Конкурсни лист (није потребан уколико пријаву подносите онлајн); 

- Диплому са основних академских студија (фотокопију, оригинал на увид) са додатком 

дипломи или уверење о завршеним основним академским студијама (фотокопија, 

оригинал на увид) и оригинално уверење о положеним испитима на основним академским 

студијама; 

- Диплому са додатком дипломи о завршеним мастер академским студијама (фотокопију, 

оригинал на увид) или уверење о завршеним мастер академским студијама (фотокопију, 

оригинал на увид) и оригинално уверење о положеним испитима на мастер академским 

студијама; 

- Диплому магистра (фотокопију, оригинал на увид); 

- Уверење о положеним испитима на претходно завршеним магистарским 

студијама (оригинал) 

- Потврду о току студија (ова потврда се подноси ради рачунања дужине трајања студија за 

студенте који су током студија имали статус мировања – оригинал); 

- Фотокопију личне карте, а у случају чиповане личне карте потребно је доставити очитану 

личну карту (оригинал на увид); 

- Кратку биографију са акцентом на стручном и научном раду; 
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- Обавезно приложити објављене радове у штампаном облику; 

- Доказ о уплати накнаде за пријаву на конкурс (20.000,00 динара) 

- Библиографију тј. листу публикација са јасно издвојеним репрезентативним радом 

(погледати објашњење у наставку); 

- Све публикације у електронској форми (или линк до пуног рада уколико постоји);  

- Мастер рад у електронској форми (или линк до пуног рада уколико постоји онлајн 

репозиторијум); 

- Писмо препоруке; 

- Доказе о допунским критеријумима – учешће у научноистраживачким пројектима током 

студија и у акредитованим едукативним програмима. 

 

Шта кандидат треба да уради? 

 

-У формулару за пријаву навести публиковани научни рад за који кандидат процењује да 

се по квалитету посебно издваја у односу на друге референце из личне библиографије. 

Дата публикација ће бити основа за интервју са кандидатом. Опције за избор 

репрезентативне публикације су следеће:  

а) уколико кандидат има публикован један научни чланак/научну монографију, интервју 

са кандидатом ће се спроводити на основу датог научног чланка/научне монографије; 

б) уколико кандидат има само саопштења са научно-стручних домаћих и/или 

међународних скупова, интервју са кандидатом ће се спроводити на основу једног 

саопштења за које кандидат сматра да најваљаније одражава његове истраживачке 

компетенције; 

ц) уколико кандидат има само једно саопштење са научно-стручног домаћег или 

међународног скупа, интервју са кандидатом ће се спроводити на основу датог саопштења;  

д) уколико кандидат нема научну продукцију, интервју ће се спроводити на основу 

одбрањеног мастер рада кандидата. 

 

Кандидат треба да има активну улогу у тражењу будућег ментора на докторским 

академским студијама. Пре истека рока за пријаву, препорука је да кандидат контактира 

бар једног наставника са Одсека за психологију како би договорили потенцијалну сарадњу 

и како би кандидат имао увид у то да ли дати наставник има могућност да преузме улогу 
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академског саветника (будућег ментора) на докторским академским студијама. У 

формулару за пријаву кандидат треба да одабере једну од две понуђене опције:  

а) постоји академски саветник (потенцијални ментор);   

б) не постоји тренутно академски саветник/ментор, али је област психологије које ме 

интересује _______________________ (навести, ако је могуће, што прецизније област у оквиру које 

би се кандидат ангажовао на изради докторске дисертације). Означавање области 

интересовања је битно због додељивања академског саветника након уписа. 

 

- Кандидат треба да приложи и једно писмо препоруке. Писац писма препоруке требало 

би да буде ментор мастер рада кандидата. Уколико то из неког разлога није могуће (нпр. 

ментор је у пензији, на боловању), кандидат може да приложи писмо које је написао:  

а) члан комисије који је учествовао у одбрани мастер рада,   

б) професор који је блиско сарађивао са кандидатом током његовог претходног нивоа 

студирања. Писмо препоруке би требало да садржи следеће ставке: 

- ко је писац препоруке, афилијација, имејл адреса и број телефона, 

- како писац препоруке познаје кандидата (као бивши ментор, члан комисије или 

професор који је сарађивао са кандидатом) 

- писац препоруке би требало да прокоментарише следеће аспекте кандидата:  

а) самосталност кандидата у осмишљању теме, нацрта и израде мастер рада или другог 

рада на којем је писац препоруке сарађивао са кандидатом;  

б) научне компетенције и вештине кандидата;  

ц) спремност кандидата да стичне нова знања и вештине;  

д) сарадљивост и способност кандидата за тимски рад;  

е) организационе способности кандидата;  

ф) остало што писац препоруке сматра релевантним и што га препоручује за докторске 

академске студије. Писмо препоруке треба да буде дужине до једне странице. Обавезно 

мора бити својеручно потписано од стране писца препоруке, скенирано и достављено у 

електронском формату. 

  

Како се формира ранг листа пријављених кандидата?  

Приликом рангирања кандидата узимају се у обзир следећи кључни критеријуми:  

а) просечне оцене остварене на основним и мастер академским студијама; 
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б) дужине студирања на основним и мастер академским студијама; 

ц) научна продукација и  

д) успех на интервјуу.  

Кандидат на интервјуу може остварити највише 30% бодова које је остварио на основу 

прва три критеријума. Приликом процене кандидата током интервјуа трочлана комисија 

коју формира Одсек за психологију разматра следеће:  

а) постојање академског саветника (потенцијалног ментора);  

б) писмо препоруке и  

ц) одговоре кандидата на методолошко-теоријска питања која су му постављена током 

интервјуа а на основу репрезентативног научног рада који је кандидат одабрао.   

Уколико два или више кандидата деле исти ранг, у разматрање се узимају и допунски 

критеријуми: 

а) учешће у научноистраживачким пројектима током или након студија; 

б) учешће у акредитованим едукативним програмима. 

 

 


