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Кандидат приликом пријављивања

подноси: 

 

• попуњену пријаву на конкурс (образац се преузима са сајта Факултета);

• копију уверења/дипломе о завршеним претходним нивоима 

• додатак дипломи, односно уверење о положеним испитима за оба нивоа
образовања /за кандидате који нису дипломирали на Правном факултету у Ниш

• очитану биометријску личну карту или фотокопију личне карте;

• доказ о познавању страног 

језика на претходним нивоима студија);

• странци подносе доказ о познавању српског језика;

• доказ о уплати накнаде од 4.000,00 динара за административне трошкове

важећој одлуци о накнадама (уп

• сагласност за прикупљање и обраду података о личности (образац се може преузети са 

сајта Факултета)  

 

 

ПРИЈАВЉИВАЊЕ КАНДИДАТА

сати, у Служби за наставу и студентска питања (докторске студије)

 

            

 

 

 

 

 

 

 

 

ПРВОМ КОНКУРСНОМ РОКУ ЗА УПИС КАНДИДАТА НА 

ДОКТОРСКЕ АКАДЕМСКЕ СТУДИЈА ПРАВА У ШК. 2021/2022

 

љивања на конкурс за упис на докторске академске студије права

попуњену пријаву на конкурс (образац се преузима са сајта Факултета);

копију уверења/дипломе о завршеним претходним нивоима студија; 

додатак дипломи, односно уверење о положеним испитима за оба нивоа
за кандидате који нису дипломирали на Правном факултету у Ниш

очитану биометријску личну карту или фотокопију личне карте; 

доказ о познавању страног језика (уколико кандидат није полагао један од

језика на претходним нивоима студија); 

странци подносе доказ о познавању српског језика; 

доказ о уплати накнаде од 4.000,00 динара за административне трошкове

важећој одлуци о накнадама (уплата на жиро рачун Факултета: 840-1734666

сагласност за прикупљање и обраду података о личности (образац се може преузети са 

ПРИЈАВЉИВАЊЕ КАНДИДАТА од 18.10. до 29.10. 2021. године

студентска питања (докторске студије).  

Служба за наставу и студентска 

 

 

13.10.2021. 

АНДИДАТА НА 

2. ГОДИНИ 

за упис на докторске академске студије права 

попуњену пријаву на конкурс (образац се преузима са сајта Факултета); 

додатак дипломи, односно уверење о положеним испитима за оба нивоа претходног 
за кандидате који нису дипломирали на Правном факултету у Нишу/; 

језика (уколико кандидат није полагао један од страних 

доказ о уплати накнаде од 4.000,00 динара за административне трошкове уписа према 

1734666-83) и 

сагласност за прикупљање и обраду података о личности (образац се може преузети са 

. године од 10.30 до 14.30 

тудентска питања 


