
ОБАВЕШТЕЊЕ 

 

Ускоро се очекује да Универзитет у Нишу објави заједнички конкурс за упис на докторске 
академске студије права, мастер академске студије права и специјалистичке струковне 
студије права за школску 2022/2023. годину у складу са којим ће Правни факултет 
Универзитета у Нишу уписати: 

1. 45 студената на докторским академским студијама права (3 студента чије се 
студије финансирају из буџета и 42 студента који плаћају школарину), 

2. 200 студената на три студијска програма мастер академских студија права (од чега 
15 студената који се финансирају из буџета и 85 студената који плаћају школарину 
на ст.програму мастер академских студија права, 5 студената који се финансирају 
из буџета и 45 студената који плаћају школарину на ст.програму мастер 
академских студија права – унутрашњи послови и 5 студената који се финансирају 
из буџета и 45 студената који плаћају школарину на ст.програму мастер 
академских студија права – право и информационе технологије), 

3. 50 студената специјалистичких струковних студија права од којих сви студенти 
плаћају школарину. 

Почев од ове школске године мастер академске студије права могу уписати сви кандидати 
који су завршили акредитоване студије права или четворогодишње студије права (VII1 
степен стручне спреме) и акредитоване основне академске студије (и остварили 240 
ЕСПБ) или четворогодишње студије (VII-1 степен стручне спреме) у оквиру поља 
друштвено-хуманистичких наука без полагања претходног допунског испита. Од 2020. 
године Правилником Националног савета за високо образовање у област поља друштвено 
хуманистичких наука укључене су и науке безбедности и војне науке! 

Мастер академске студије на Правном факултету Универзитета у Нишу, могу уписати и 
кандидати који су завршили акредитоване основне академске студије права или 
четворогодишње студије права на другим универзитетима у иностранству уз претходну 
нострификацију дипломе. 

Напомињемо да се услови за упис на докторске академске студије права и 
специјалистичке студије права нису мењали у односу на раније године. 

Све заинтересоване кандидате молимо да редовно прате интернет страницу Правног 
факултета Универзитета у Нишу на којој ће бити објављиване најновије информације 
везане за упис на ове студијске програме. 


