Филолошки факултет
Универзитетa у Београду

Водич за будуће
студенте
Основне академске студије

O Филолошкoм факултету
Универзитета у Београду
Иновативни и динамични програми Филоло
шког факултета, реформисани у складу с прин
ципима Болоњске декларације, прилагођени су
потребама студената и захтевима данашњег дру
штва. Структура студијских програма и велика
изборност предмета омогућавају студентима да
у великој мери сами осмишљавају студије, које
представљају чврсту основу за стручни и научни
рад у савременом интердисциплинарном окру
жењу. Развијена међународна сарадња и сту
дентска мобилност пружају прилику студентима
Филолошког факултета да део студија проведу
на стипендираној размени на водећим европ
ским и светским универзитетима.

Које су предности
студирања на
Филолошком факултету?
1. Највећа академска установа у Србији са више од
8.000 студената;
2. Од 2018. један од 250 водећих универзитета из
области лингвистике у свету;
3. Акредитовани студијски програми са више од 30
студијских профила и изборних језика;
4. Више од 300 стручних домаћих и страних
предавача;
5. Бројне стипендије за све нивое и заједнички
мастер програми са иностраним универзитетима.

Поред свих наведених језика, Филолошки фа
култет вам као изборне језике нуди и белоруски,
каталонски, корејски, македонски, персијски,
португалски и словеначки језик.

Садржај:
1. Српски језик и књижевност
2. Српска књижевност и језик
3. Српска књижевност и језик са
компаратистиком
4. Језик, књижевност, култура
• Албански језик, књижевност, култура
• Арапски језик, књижевност, култура
• Библиотекарство и информатика са
страним језиком
• Бугарски језик, књижевност, култура
• Грчки језик, књижевност, култура
• Енглески језик, књижевност, култура
• Италијански језик, књижевност, култура
• Јапански језик, књижевност, култура
• Кинески језик, књижевност, култура
• Мађарски језик, књижевност, култура
• Немачки језик, књижевност, култура
• Општа књижевност и теорија
књижевности
• Општа лингвистика са страним језиком
• Пољски језик, књижевност, култура
• Румунски језик, књижевност, култура
• Руски језик, књижевност, култура
• Скандинавистика: шведски, норвешки и
дански језик, књижевност, културa
• Словачки језик, књижевност, култура
• Турски језик, књижевност, култура
• Украјински језик, књижевност, култура
• Француски језик, књижевност, култура
• Холандски језик, књижевност, култура
• Чешки језик, књижевност, култура
• Шпански језик, хиспанске књижевности
и културе

Драге будуће колегинице и колеге,
Добро дошли на Филолошки факултет Универзитета у Београду,
најстарији и највећи факултет за језике, књижевност и културу у
Србији и окружењу.
Ако вас занимају матерњи или страни језик, интеркултурна кому
никација, књижевност или култура, наш факултет нуди вам једин
ствен избор могућности. Студије на Филолошком факултету у Бео
граду припремају вас за разноврсна занимања, од традиционал
них до најмодернијих, и отварају вам врата свих типова каријере.
А уколико после четворогодишњих основних студија пожелите да
се даље усавршавате, наш факултет нуди вам и могу-ћност уписа на
мастер или докторске студије, где вас чекају нове перспективе за
лични развој и за напредак у каријери.
Ову електронску брошуру направили смо са жељом да вам пру
жимо основне информације о упису и студијама на Филолошком
факултету и надамо се да ће вам оне помоћи у првим корацима.
Скрећемо вам пажњу да су на наредним страницама наведене
уписне квоте из 2020. године, те су информације из ове рубрике
подложне изменама за 2021. годину. Позивамо Вас да од прве
недеље маја активно пратите одељак Упис 2021. на нашем сајту
http://www.fil.bg.ac.rs/.
Ваш Филолошки факултет

Студије на Филолошком факултету Универзитета у Београду пружају
вам могућност да се бавите разноврсним занимањима. Можете радити:
• као предавач/наставник језика и
књижевности на свим нивоима
образовања, у школама језика, као и у
институтима и културним центрима;
• као књижевни, стручни и конференцијски
преводилац;
• као научни истраживач у областима
лингвистике, науке о књижевности,
методике наставе језика и књижевности,
културе;
• као књижевни критичар;
• као библиотекар;
• као архивар или музеолог;
• као лингвистички консултант у
информатичком сектору;
• као уредник у издаваштву;
• као редактор, лектор, коректор садржаја у
медијима;
• као новинар, уредник, водитељ или спикер;
• као креатор веб садржаја (content writer) и
промотивних кампања (copywriter);
• у издаваштву;

• у установама културе (уредник, менаџер
или координатор програма);
• у дипломатији;
• у културној медијацији;
• у области маркетинга и менаџмента;
• у сектору људских ресурса и односа са
јавношћу;
• у спољној трговини и корисничкој
подршци;
• у туристичком сектору;
• као самостални предузетник (директор
приватне школе страних језика,
преводилачке агенције итд.).

Студијски програм

Српски језик и
књижевност

Српски језик
и књижевност
Пријемни испит и упис
Успех кандидата у школи бодује се са 40 бодова, пријемни испит са 60.
Шансе за упис
Трајање студија:

4 године

Укупна слободна места за нове
студенте:

Буџетска места:

Места за самофинансирајуће
студенте:

120

96

24
Пријемни испит

Из чега се састоји пријемни испит?

Српски језик

Књижевност

Каква је структура пријемног
испита?

Тест са 30 задатака

Анализа песме и писање есеја
(5 понуђених тема)

Бодови:

30

30

Нудимо вам:
Група за српски језик и књижевност има
традицију дужу од једног века, и будућим
студентима нуди два профила – наставнички и филолошки. Библиотека Катедре је
међу најбогатијим стручним библиотекама
на Балкану. Oве студије завршили су неки
од најпознатијих српских лингвиста, попут
Љубомира Стојановића, Александра Бели
ћа и многих других.

„Српски језик сам
уписао да бих
се усавршавао у
области у којој сам се
најбоље пронашао.”

Никола Станојевић, IV година

Пратите нас на друштвеним мрежама:
Facebook, Instagram

Више о студијском програму
прочитајте на нашем сајту:
http://bit.ly/3r2Po3M
Могућности за даље школовање:
• Мастер студије (1 година)
• Докторске студије (3 године)

После студија можете радити
• у настави као професор српског
језика и књижевности;
• на институтима и лингвистичким
катедрама;
• као лектор и коректор;
• као предавач српског језика на
страним универзитетима;
• као новинар, уредник, водитељ или
спикер;
• у издаваштву и институцијама
културе;
• као креатор веб садржаја и
промотивних кампања итд.

Пишите нам:
srpskijezik@fil.bg.ac.rs

Позовите нас телефоном:

011/2639-869

Студијски програм

Српскa књижевност
и језик

Српска књижевност
и језик
Пријемни испит и упис
Успех кандидата у школи бодује се са 40 бодова, пријемни испит са 60.
Шансе за упис
Трајање студија:

4 године

Укупна слободна места за нове
студенте:

Буџетска места:

Места за самофинансирајуће
студенте:

90

62

28
Пријемни испит

Из чега се састоји пријемни испит?

Књижевност

Српски језик

Каква је структура пријемног
испита?

Анализа песме и писање есеја
(5 понуђених тема)

Тест са 30 задатака

Бодови:

30

30

Нудимо вам:
Откријте свет српске књижевности почев од
народне и средњовековне књижевности до
разних књижевних праваца у оквиру српске
књижевности 20. века, са упоредним проуча
вањем јужнословенских књижевности. Поред
кључних филолошких вештина, савладаћете
и основе других хуманистичких дисциплина,
као и однос књижевности према другим умет
ностима и медијима.

„Српску књижевност
и језик бих препоручио
свима онима који
би да дубље
проникну у богати
корпус националне
књижевности.”

Више о студијском програму
прочитајте на нашем сајту:
https://bit.ly/3msd1SO
Могућности за даље школовање:
• Мастер студије (1 година)
• Докторске студије (3 године)

После студија можете радити
• као професор српског језика и
књижевности;
• као научни истраживач у
институтима за језик и књижевност;
• као лектор и коректор;
• као уредник у издаваштву;
• у новинарству и дигиталном
маркетингу;
• као координатор културних
догађаја;
• као уредник културних програма
итд.

Урош Микић, апсолвент

Пратите нас на друштвеним мрежама:
https://linktr.ee/srpskaknjizevnost_fil_bg

Пишите нам:
skjsk@fil.bg.ac.rs

Позовите нас телефоном:

011/2639-149, 011/2021-640

Студијски програм

Српскa књижевност
и језик са
компаратистиком

Српска књижевност и језик са
компаратистиком
Пријемни испит и упис
Успех кандидата у школи бодује се са 40 бодова, пријемни испит са 60.
Шансе за упис
Трајање студија:

4 године

Укупна слободна места за нове
студенте:

Буџетска места:

Места за самофинансирајуће
студенте:

60

50

10
Пријемни испит

Из чега се састоји пријемни испит?

Књижевност

Српски језик

Каква је структура пријемног
испита?

Анализа песме и писање есеја
(5 понуђених тема)

Тест са 30 задатака

Бодови:

30

30

Нудимо вам:
На овом програму студенти компаративно
проучавају националну књижевност са те
мељним увидом у европско и светско књи
жевно наслеђе. Уз основе књижевних наука
(историју, поетику, теорију) и главне фило
лошке вештине, упознају се са осталим ху
манистичким дисциплинама и откривају
везе са другим уметностима и савременим
дигиталним медијима.

„Студије Српске
књижевности и језика
са компаратистиком
препоручујем свима
онима који су
заљубљеници у
књигу и читање.”
Јана Петровић, IV година

Пратите нас на друштвеним мрежама:
https://linktr.ee/srpskaknjizevnost_fil_bg

Пишите нам:
skjsk@fil.bg.ac.rs

Више о студијском програму
прочитајте на нашем сајту:
https://bit.ly/3msd1SO
Могућности за даље школовање:
• Мастер студије (1 година)
• Докторске студије (3 године)

После студија можете радити
• као професор српског језика и
књижевности;
• као научни истраживач у
институтима за језик и књижевност;
• као лектор и коректор;
• као уредник у издаваштву;
• у новинарству и дигиталном
маркетингу;
• као координатор културних
догађаја;
• као уредник културних програма
итд.

Позовите нас телефоном:

011/2639-149, 011/2021-640

Студијски програм

Језик, књижевност,
култура

Aлбански језик,
књижевност, култура
Пријемни испит и упис
Успех кандидата у школи бодује се са 40 бодова, пријемни испит са 60.
Шансе за упис
Трајање студија:

4 године

Укупна слободна места за нове
студенте:

Буџетска места:

Места за самофинансирајуће
студенте:

14

10

4
Пријемни испит

Из чега се састоји пријемни испит?

Страни језик

Српски језик

Каква је структура пријемног
испита?

Тест од 40 бодова

Тест од 20 бодова

Нудимо вам:
Наша катедра се поноси целим веком др
жања наставе албанског као страног језика,
стручним и посвећеним наставницима, као
и успешном сарадњом са страним универ
зитетима. Рад се одвија у малим групама, уз
интерактиван приступ, чиме се обезбеђује
пуна посвећеност наставника сваком сту
денту и константно, интензивно праћење
његовог напредовања.

„Студирањем
албанског језика
желела сам да
допринесем рушењу
предрасуда.”

Више о студијском програму
прочитајте на нашем сајту:
http://bit.ly/3r086sX
Могућности за даље школовање:
• Мастер студије (1 година)
• Докторске студије (3 године)

После студија можете радити
• у образовним установама;
• у издавачким и новинским кућама и
медијима;
• као књижевни преводилац;
• као преводилац у разним
институцијама које имају додира
с албанским говорним подручјем
(нарочито у спољној трговини);
• у државним институцијама и
невладиним организацијама;
• у дипломатији итд.

Анђела Марковић, IV година

Пишите нам:
marija.popovic@fil.bg.ac.rs , nailje.malja.imami@fil.bg.ac.rs

Aрапски језик,
књижевност, култура
Пријемни испит и упис
Успех кандидата у школи бодује се са 40 бодова, пријемни испит са 60.
Шансе за упис
Трајање студија:

4 године

Укупна слободна места за нове
студенте:

Буџетска места:

Места за самофинансирајуће
студенте:

65

30

35
Пријемни испит

Из чега се састоји пријемни испит?

Страни језик

Српски језик

Каква је структура пријемног
испита?

Тест од 40 бодова

Тест од 20 бодова

Нудимо вам:
Арапски језик је један од најизазовнијих на
нашем факултету. Путем паж љиво осми
шљеног курикулума наставе стандардног
арапског језика, за само 4 године можете
да од потпуних почетника достигнете ни
во Ц1 уз овладавање основама дијалеката,
превођења, језика медија итд. Поред тога,
стећи ћете знање из богате арапске књи
жевности и арапско-исламске културе.

„Учим арапски језик
јер је другачији од
свих других језика.”

Више о студијском програму
прочитајте на нашем сајту:
http://bit.ly/3eX46qI
Могућности за даље школовање:
• Мастер студије (1 година)
• Докторске студије (3 године)

После студија можете радити
• у области превођења и културне
медијације;
• у дипломатији;
• у образовним институцијама;
• у маркетингу и менаџменту;
• у медијима и издаваштву;
• у установама културе и
истраживачким институцијама итд.

Теодора Милетић, IV година

Пратите нас на друштвеним мрежама:
Instagram

Пишите нам:
orient@fil.bg.ac.rs

Позовите нас телефоном:

011/2021-714

Библиотекарство и информатика
са страним језиком
Пријемни испит и упис
Успех кандидата у школи бодује се са 40 бодова, пријемни испит са 60.
Шансе за упис
Трајање студија:

4 године

Укупна слободна места за нове
студенте:

Буџетска места:

Места за самофинансирајуће
студенте:

50

30

20
Пријемни испит

Из чега се састоји пријемни испит?

Страни језик

Српски језик

Каква је структура пријемног
испита?

Тест од 40 бодова

Тест од 20 бодова

Нудимо вам:
Библиотекари управљају целокупним људ
ским знањем, а последњих година струка се
модернизује преплитањем са информатиком.
Унапредићете постојеће и стећи ново знање
два страна језика, а учићете и о односима с
јавношћу – PR, веб дизајну, мултимедијалном
документу, итд. Имамо развијену сарадњу са
страним универзитетима, а наша диплома
прихваћена је и цењена у иностранству.

„Библиотекарство
и информатику
уписала сам због
широког спектра
знања које нам
се нуди.”

Више о студијском програму
прочитајте на нашем сајту:
http://bit.ly/3s4uFy6
Могућности за даље школовање:
• Мастер студије (1 година)
• Докторске студије (3 године)

После студија можете радити
• у библиотекама, архивима и
музејима;
• у културним центрима;
• у издавачким кућама;
• у школама;
• у софтверским фирмама и банкама;
• у различитим државним установама
и невладиним организацијама итд.

Јована Стојичић, IV година

Пишите нам:
biblioinfo@fil.bg.ac.rs

Позовите нас телефоном:

011/2021-619

Бугарски језик,
књижевност, култура
Пријемни испит и упис
Успех кандидата у школи бодује се са 40 бодова, пријемни испит са 60.
Шансе за упис
Трајање студија:

4 године

Укупна слободна места за нове
студенте:

Буџетска места:

Места за самофинансирајуће
студенте:

12

8

4
Пријемни испит

Из чега се састоји пријемни испит?

Страни језик

Српски језик

Каква је структура пријемног
испита?

Тест од 40 бодова

Тест од 20 бодова

Нудимо вам:
Група за бугарски језик, књижевност и кул
туру јединствена је у нашој земљи. Преда
вања и вежбања се изводе у савременим
условима тек обновљене учионице и каби
нета, део предавача чине изворни говор
ници бугарског језика и страни лектори, а
студентима бугаристике на располагању
су бројне стипендије за летње школе у Бу
гарској.

„Раније сам учио
бугарски језик
и желео сам да
усавршим
своје знање.”

Више о студијском програму
прочитајте на нашем сајту:
http://bit.ly/30U9in4
Могућности за даље школовање:
• Мастер студије (1 година)
• Докторске студије (3 године)

После студија можете радити
•
•
•
•
•
•

као професор бугарског језика;
као преводилац;
у установама културе;
у издаваштву и медијима;
у туризму;
у домаћим и међународним
компанијама;
• у маркетингу и агенцијама за односе
с јавношћу итд.

Немања Јовановић, III година

Пратите нас на друштвеним мрежама:
Facebook, Instagram

Пишите нам:
srpskijezik@fil.bg.ac.rs

Позовите нас телефоном:

011/2639-869

Грчки језик,
књижевност, култура
Пријемни испит и упис
Успех кандидата у школи бодује се са 40 бодова, пријемни испит са 60.
Шансе за упис
Трајање студија:

4 године

Укупна слободна места за нове
студенте:

Буџетска места:

Места за самофинансирајуће
студенте:

55

25

30
Пријемни испит

Из чега се састоји пријемни испит?

Страни језик

Српски језик

Каква је структура пријемног
испита?

Тест од 40 бодова

Тест од 20 бодова

Нудимо вам:
Студенти могу без предзнања научити грчки језик на одличном нивоу. Настава се
одвија у модерно опремљеној учионици,
која пружа могућност коришћења интерак
тивних и мултимедијалних садржаја. Захва
љујући одличној сарадњи са универзитетима
у Грчкој и на Кипру, стотине наших студената
похађало је летње програме грчког језика,
књижевности, културе и цивилизације.

„Грчки језик и
култура имали
су снажан утицај
на многе културе
и језике на
подручју Европе.”

Илинка Вујиновић, апсолвент

Пратите нас на друштвеним мрежама:
Facebook, Instagram

Више о студијском програму
прочитајте на нашем сајту:
http://bit.ly/3c1E4AP
Могућности за даље школовање:
• Мастер студије (1 година)
• Докторске студије (3 године)

После студија можете радити
• као наставник у школама страних
језика;
• у институцијама културе, издавачким
кућама и медијима;
• у државној управи;
• у преводилаштву (књижевном и
стручном);
• у секторима за односе са јавношћу и
за људске ресурсе;
• у туристичким организацијама и
агенцијама;
• у дипломатским и конзуларним
представништвима у земљи и
иностранству итд.

Пишите нам:
rancic_ana@yahoo.com
neohelenistika@fil.bg.ac.rs

Позовите нас телефоном:

011/2021-606, 011/2021-609

Енглески језик,
књижевност, култура
Пријемни испит и упис
Успех кандидата у школи бодује се са 40 бодова, пријемни испит са 60.
Шансе за упис
Трајање студија:

4 године

Укупна слободна места за нове
студенте:

Буџетска места:

Места за самофинансирајуће
студенте:

145

86

59
Пријемни испит

Из чега се састоји пријемни испит?

Енглески језик

Српски језик

Каква је структура пријемног
испита?

Тест од 40 бодова

Тест од 20 бодова

Нудимо вам:
Уколико желите да овладате најраспростра
њенијим светским језиком, да лако нађете
посао, да путујете и упознате свет, предла
жемо вам да студирате енглески. Енглески
је језик глобалне комуникације, неопходан
је за многе послове и отвара многа врата.
Током студија, усавршићете знање језика и
ући ћете у свет богате књижевне и култур
не традиције.

„Уписала сам енглески
јер је глобални језик,
а ја сам се одувек
осећала као
грађанка света.”

Више о студијском програму
прочитајте на нашем сајту:
http://bit.ly/3vGXItJ
Могућности за даље школовање:
• Мастер студије (1 година)
• Докторске студије (3 године)

После студија можете радити
• у настави, као професор енглеског
језика;
• у преводилаштву – књижевном,
стручном или конференцијском;
• у новинарству, медијима,
издаваштву, маркетингу;
• у туризму, спољној трговини,
дипломатији;
• у невладиним организацијама;
• у ИТ индустрији итд.

Маја Бркљач, докторске студије

Пишите нам:
anglistika@fil.bg.ac.rs

Позовите нас телефоном:

011/2639-553

Италијански језик,
књижевност, култура
Пријемни испит и упис
Успех кандидата у школи бодује се са 40 бодова, пријемни испит са 60.
Шансе за упис
Трајање студија:

4 године

Укупна слободна места за нове
студенте:

Буџетска места:

Места за самофинансирајуће
студенте:

90

45

45
Пријемни испит

Из чега се састоји пријемни испит?

Страни језик

Српски језик

Каква је структура пријемног
испита?

Тест од 40 бодова

Тест од 20 бодова

Нудимо вам:
Катедра за италијанистику има традицију
дугу преко 90 година. Нудимо комуника
тивни приступ и савремене уџбенике, рад
са лекторима из Италије већ од друге го
дине студија, стручну праксу у основним и
средњим школама, и бројне друге погод
ности. Учествујемо у програмима за разме
ну студената и сарађујемо са престижним
универзитетима у Италији.

„Уписала сам италијански
језик јер волим њихову
културу и уметност,
нарочито период
хуманизма и ренесансе.”

Више о студијском програму
прочитајте на нашем сајту:
http://bit.ly/311GskR
Могућности за даље школовање:
• Мастер студије (1 година)
• Докторске студије (3 године)

После студија можете радити
• у образовним установама;
• у италијанским фирмама које послују
у Србији или српским фирмама које
сарађују с Италијом;
• у медијима и издавачким кућама;
• у установама културе;
• у државним институцијама и
дипломатији;
• у преводилаштву;
• у туризму итд.

Анђелија Милосављевић,
IV година

Пишите нам:
italianistica@fil.bg.ac.rs

Позовите нас телефоном:

011/2638-943

Јапански језик,
књижевност, култура
Пријемни испит и упис
Успех кандидата у школи бодује се са 40 бодова, пријемни испит са 60.
Шансе за упис
Трајање студија:

4 године

Укупна слободна места за нове
студенте:

Буџетска места:

Места за самофинансирајуће
студенте:

67

36

31
Пријемни испит

Из чега се састоји пријемни испит?

Страни језик

Српски језик

Каква је структура пријемног
испита?

Тест од 40 бодова

Тест од 20 бодова

Нудимо вам:
Осим стицања практичних вештина и зна
ња у употреби језика, студије јапанологије
омогућују вам да научите много и о самом
Јапану, о његовој необично разноврсној
духовној и материјалној култури, те о дугој
и динамичној историји. Учићете о дворани
ма, самурајима и њиховим биткама и суд
бинама, али и о шинтоизму, будизму, кон
фуцијанизму.

„Студије јапанског
најбољи су начин да
се упознамо са
свим аспектима
јапанске културе.”

Више о студијском програму
прочитајте на нашем сајту:
http://bit.ly/3eW00PH
Могућности за даље школовање:
• Мастер студије (1 година)
• Докторске студије (3 године)

После студија можете радити
•
•
•
•
•
•

у преводилаштву;
у дипломатији;
у образовним институцијама;
у маркетингу и менаџменту;
у медијима и издаваштву;
у установама културе и
истраживачким институцијама итд.

Алекса Стаменић, IV година

Пишите нам:
orient@fil.bg.ac.rs

Позовите нас телефоном:

011/2021-714

Кинески језик,
књижевност, култура
Пријемни испит и упис
Успех кандидата у школи бодује се са 40 бодова, пријемни испит са 60.
Шансе за упис
Трајање студија:

4 године

Укупна слободна места за нове
студенте:

Буџетска места:

Места за самофинансирајуће
студенте:

45

25

20
Пријемни испит

Из чега се састоји пријемни испит?

Страни језик

Српски језик

Каква је структура пријемног
испита?

Тест од 40 бодова

Тест од 20 бодова

Нудимо вам:
Применом савремених метода наставе, сту
денти стичу теоријска и практична знања из
кинеског језика, савладавају вештине књи
жевног и стручног превођења и упознају
се са основама класичног кинеског језика.
Изучавајући кинеску књижевност и култу
ру, студенти се упознају са књижевном, фи
лозофском и културном традицијом Кине и
њеном трансформацијом у модерном добу.

„Кина има веома
интересантну културу
и књижевност, то је
за мене потпуно
нови и другачији свет.”

Више о студијском програму
прочитајте на нашем сајту:
http://bit.ly/3s2kBFG
Могућности за даље школовање:
• Мастер студије (1 година)
• Докторске студије (3 године)

После студија можете радити
•
•
•
•
•
•

у преводилаштву;
у дипломатији;
у образовним институцијама;
у маркетингу и менаџменту;
у медијима и издаваштву;
у многобројним интернационалним
кинеским компанијама;
• на пројектима из области
образовања, културе, науке и
уметности између српских и
кинеских институција итд.

Марина Сутугина, III година

Пишите нам:
orient@fil.bg.ac.rs

Позовите нас телефоном:

011/2021-714

Мађарски језик,
књижевност, култура
Пријемни испит и упис
Успех кандидата у школи бодује се са 40 бодова, пријемни испит са 60.
Шансе за упис
Трајање студија:

4 године

Укупна слободна места за нове
студенте:

Буџетска места:

Места за самофинансирајуће
студенте:

12

8

4
Пријемни испит

Из чега се састоји пријемни испит?

Страни језик

Српски језик

Каква је структура пријемног
испита?

Тест од 40 бодова

Тест од 20 бодова

Нудимо вам:
Током студија на Катедри за хунгарологију
моћи ћете да у малим групама темељно са
владате мађарски језик, те да стекнете увид
у богату историју мађарске књижевности и
културе, као и мађарско-српских веза. Сту
дентима су на располагању и стипендије у
оквиру међународних програма мобилно
сти и у оквиру међууниверзитетских и ме
ђуинституционалних споразума.

„Одлучио сам се
за мађарски језик
јер смо међусобно
повезани и имамо
заједничку историју.”

Више о студијском програму
прочитајте на нашем сајту:
http://bit.ly/2OOs254
Могућности за даље школовање:
• Мастер студије (1 година)
• Докторске студије (3 године)

После студија можете радити
• као стручни и књижевни
преводилац и тумач;
• као наставник у школама страних
језика;
• као копирајтер;
• у области маркетинга и односа са
јавношћу;
• у издаваштву, медијским кућама и
институцијама културе;
• у државној управи;
• у дипломатији и спољној трговини
итд.

Душан Симоновић, IV година

Пишите нам:
marko.cudic@gmail.com

Немачки језик,
књижевност, култура
Пријемни испит и упис
Успех кандидата у школи бодује се са 40 бодова, пријемни испит са 60.
Шансе за упис
Трајање студија:

4 године

Укупна слободна места за нове
студенте:

Буџетска места:

Места за самофинансирајуће
студенте:

80

40

40
Пријемни испит

Из чега се састоји пријемни испит?

Страни језик

Српски језик

Каква је структура пријемног
испита?

Тест од 40 бодова

Тест од 20 бодова

Нудимо вам:
Студије немачког језика на Универзитету у
Београду имају убедљиво најдужу тради
цију и најсвеобухватнију понуду у Србији.
Захваљујући богатој међународној сарад
њи, студентима су отворене могућности
курсева, размене или стручне праксе на
немачком говорном подручју. Сви дипло
мирани студенти одувек су без имало поте
шкоћа налазили посао у струци.

„Ишла сам често
у Аустрију и одувек
су ме интересовали
немачка култура
и језик.”

Марина Крагуљац, мастер студије

Пратите нас на друштвеним мрежама:
Facebook (катедра, група за упис,
група за студенте)

Више о студијском програму
прочитајте на нашем сајту:
http://bit.ly/3qYAThr
Могућности за даље школовање:
• Мастер студије (1 година)
• Докторске студије (3 године)

После студија можете радити
• у настави;
• као преводилац у домаћим
и страним институцијама,
организацијама и предузећима;
• у медијима, маркетингу и односима
са јавношћу;
• као менаџер или координатор
програма у установама културе;
• као менаџер у привреди, НВО
сектору, туризму;
• у сектору корисничке подршке;
• у издавачким кућама;
• у дипломатији итд.

Пишите нам:
milan.todorovic@fil.bg.ac.rs

Позовите нас телефоном:

011/2021-698

Општа књижевност
и теорија књижевности
Пријемни испит и упис
Успех кандидата у школи бодује се са 40 бодова, пријемни испит са 60.
Шансе за упис
Трајање студија:

4 године

Укупна слободна места за нове
студенте:

Буџетска места:

Места за самофинансирајуће
студенте:

25

21

4
Пријемни испит

Из чега се састоји пријемни испит?

Страни језик

Српски језик

Каква је структура пријемног
испита?

Тест од 40 бодова

Тест од 20 бодова

Нудимо вам:
Упоредно проучавање књижевности на Бе
оградском универзитету траје још од 1873,
када је основана Катедра за Општу исто
рију литературе. Данас Катедра за општу
књижевност и теорију књижевности нуди
широко, хуманистичко образовање, које
подразумева паралелно проучавање тео
рије и историје књижевности, страних је
зика, историје уметности и естетике.

„Ниједан други
студијски профил
не нуди толико
свеобухватно знање
из области
светске књижевности.”

Више о студијском програму
прочитајте на нашем сајту:
http://bit.ly/3s7q0LB
Могућности за даље школовање:
• Мастер студије (1 година)
• Докторске студије (3 године)

После студија можете радити
• као новинар у штампаним и
електронским медијима;
• као уредник у издаваштву;
• као PR и програмски менаџер у
установама културе;
• као контент и копирајтер;
• као књижевни критичар;
• као професор страних језика и
књижевни преводилац;
• као професор књижевности и
реторике у школама филолошког
усмерења и на универзитету итд.

Ања Чањи, IV година

Пишите нам:
opstaknjiz@fil.bg.ac.rs

Позовите нас телефоном:

011/2638-252

Општа лингвистика
са страним језиком
Пријемни испит и упис
Успех кандидата у школи бодује се са 40 бодова, пријемни испит са 60.
Шансе за упис
Трајање студија:

4 године

Укупна слободна места за нове
студенте:

Буџетска места:

Места за самофинансирајуће
студенте:

40

15

25
Пријемни испит

Из чега се састоји пријемни испит?

Страни језик

Српски језик

Каква је структура пријемног
испита?

Тест од 40 бодова

Тест од 20 бодова

Нудимо вам:
Студије Опште лингвистике са страним је
зиком, уз усколингвистичке, обухватају и
бројне интердисциплинарне области – пси
холингвистику, неуролингвистику, социо
лингвистику, форензичку лингвистику и ра
чунарску лингвистику, а савладаћете и два
страна језика. При Катедри за општу лин
гвистику одвија се и настава словеначког је
зика и културе, као и знаковног језика. Сту
денти опште лингвистике чести су учесници
програма студентске мобилности, како на
основним тако и на мастер студијама.

„Одувек сам волела
друштвено-хуманистичке
науке.”

Анђела Ненадовић, IV година

Пишите нам:
opstaling4@fil.bg.ac.rs

Више о студијском програму
прочитајте на нашем сајту:
http://bit.ly/3vGRgmu
Могућности за даље школовање:
• Мастер студије (1 година)
• Докторске студије (3 године)

После студија можете радити
• у медијима, маркетингу и односима са
јавношћу
• као консултант у информатичком
сектору (аутоматско превођење,
препознавање говора, креирање
виртуелних реалности, и сл.)
• на факултетима, у научним
институтима и филолошким
гимназијама
• као стручни, књижевни или
конференцијски преводилац
• као професор у школама страних
језика
• као лингво-форензички консултант
• у дипломатији
• у сектору корисничке подршке
• у издавачким кућама
Позовите нас телефоном:

011/2021-610

Пољски језик,
књижевност, култура
Пријемни испит и упис
Успех кандидата у школи бодује се са 40 бодова, пријемни испит са 60.
Шансе за упис
Трајање студија:

4 године

Укупна слободна места за нове
студенте:

Буџетска места:

Места за самофинансирајуће
студенте:

12

8

4
Пријемни испит

Из чега се састоји пријемни испит?

Страни језик

Српски језик

Каква је структура пријемног
испита?

Тест од 40 бодова

Тест од 20 бодова

Нудимо вам:
Савремени уџбеници, богата библиотека
и модерна технологија, као и посете књи
жевника, преводилаца, и дипломата, чине
нашу наставу интерактивном и утолико
занимљивијом и инспиративнијом. Пољ
ска кинематографија, поезија и музика –
од класике и етна, преко рока и панка, до
џеза и хип-хопа довољан су „тизер” за бу
дуће студенте.

„Уписала сам
пољски језик из
љубави према
словенским
језицима.”

Више о студијском програму
прочитајте на нашем сајту:
http://bit.ly/3c4IK8Z
Могућности за даље школовање:
• Мастер студије (1 година)
• Докторске студије (3 године)

После студија можете радити
•
•
•
•
•
•

у преводилаштву;
у дипломатији;
у маркетингу;
у туризму;
у медијима и издаваштву;
у установама културе и
истраживачким институцијама итд.

Марија Момчиловић, II година

Пишите нам:
jj@fil.bg.ac.rs, dalibor.sokolovic@fil.bg.ac.rs

Позовите нас телефоном:

011/2639-550

Румунски језик,
књижевност, култура
Пријемни испит и упис
Успех кандидата у школи бодује се са 40 бодова, пријемни испит са 60.
Шансе за упис
Трајање студија:

4 године

Укупна слободна места за нове
студенте:

Буџетска места:

Места за самофинансирајуће
студенте:

15

8

7
Пријемни испит

Из чега се састоји пријемни испит?

Страни језик

Српски језик

Каква је структура пријемног
испита?

Тест од 40 бодова

Тест од 20 бодова

Нудимо вам:
На студијској групи за Румунски језик, књижев
ност и културу усвајају ce на високом нивоу
вештине писане и усмене комуникације, пре
вођења и наставе румунског језика, као и зна
ња из румунске књижевности и културе. Захва
љујући активној сарадњи са универзитетима у
Румунији (посебно с Универзитетом у Бук уре
шту), студентима се пружају широке могућно
сти усавршавања широм Румуније.

„Румунски језик
ме је привукао
јер је прелеп и
припада породици
романских језика.”

Више о студијском програму
прочитајте на нашем сајту:
http://bit.ly/2ORQhzh
Могућности за даље школовање:
• Мастер студије (1 година)
• Докторске студије (3 године)

После студија можете радити
•
•
•
•
•

као наставник румунског језика;
у преводилаштву;
у новинарству;
у издавачкој делатности;
у научноистраживачким
институцијама;
• у установама културе;
• у туризму итд.

Александар Гајић, II година

Пишите нам:
romanistika@fil.bg.ac.rs

Позовите нас телефоном:

011/2638-716

Руски језик,
књижевност, култура
Пријемни испит и упис
Успех кандидата у школи бодује се са 40 бодова, пријемни испит са 60.
Шансе за упис
Трајање студија:

4 године

Укупна слободна места за нове
студенте:

Буџетска места:

Места за самофинансирајуће
студенте:

85

45

40
Пријемни испит

Из чега се састоји пријемни испит?

Страни језик

Српски језик

Каква је структура пријемног
испита?

Тест од 40 бодова

Тест од 20 бодова

Нудимо вам:
Студије руског језика и књижевности на
Филолошком факултету имају дугачку тра
дицију. Овде ћете стећи темељно слави
стичко образовање. Сазнаћете много о са
временој Русији и историји њене културе.
Путем стипендија у току студија можете бо
равити на руским универзитетима. На располагању вам је богата библиотека и мул
тимедијални центар „Руский мир”.

„За руски језик сам
се заинтересовала
кроз културу,
књижевност и
разне видове
уметности.”

Више о студијском програму
прочитајте на нашем сајту:
http://bit.ly/3tzs7YU
Могућности за даље школовање:
• Мастер студије (1 година)
• Докторске студије (3 године)

После студија можете радити
•
•
•
•
•
•

у преводилаштву;
у дипломатији;
у образовним институцијама;
у маркетингу и менаџменту;
у медијима и издаваштву;
у установама културе и
истраживачким институцијама итд.

Анђела Сулић, III година

Пратите нас:
http://crtice.ssds.org.rs/
http://slavistickodrustvo.org.rs

Пишите нам:
sekretar.slavistika@fil.bg.ac.rs
jelena.ginic@fil.bg.ac.rs

Позовите нас телефоном:

011/2639-550

Скандинавистика: шведски, норвешки
и дански језик, књижевност, култура
Пријемни испит и упис
Успех кандидата у школи бодује се са 40 бодова, пријемни испит са 60.
Шансе за упис
Трајање студија:

4 године

Укупна слободна места за нове
студенте:

Буџетска места:

Места за самофинансирајуће
студенте:

50

25

25
Пријемни испит

Из чега се састоји пријемни испит?

Страни језик

Српски језик

Каква је структура пријемног
испита?

Тест од 40 бодова

Тест од 20 бодова

Нудимо вам:
Филолошки факултет је највећа институци
ја на којој се проучава скандинавистика у
југоисточној Европи. Наша група је 2004. од
стране Шведског института проглашена за
најбољу Скандинавистику на свету. Основ
не студије обухватају практичну и теориј
ску наставу језика, историју скандинавске
књижевности и скандинавске културе.

„Скандинавистика
је слична немачком
и веома је
занимљива
за учење.”

Више о студијском програму
прочитајте на нашем сајту:
http://bit.ly/3tG3ES4
Могућности за даље школовање:
• Мастер студије (1 година)
• Докторске студије (3 године)

После студија можете радити
• као наставник језика у приватним
школама или у специјализованим
филолошким гимназијама;
• као судски тумач;
• у органима државне и локалне
самоуправе;
• у организацијама културе;
• у медијима;
• као агенти корисничке подршке итд.

Александра Врањеш, III година

Пишите нам:
milan.todorovic@fil.bg.ac.rs

Позовите нас телефоном:

011/2021-698

Словачки језик,
књижевност, култура
Пријемни испит и упис
Успех кандидата у школи бодује се са 40 бодова, пријемни испит са 60.
Шансе за упис
Трајање студија:

4 године

Укупна слободна места за нове
студенте:

Буџетска места:

Места за самофинансирајуће
студенте:

12

8

4
Пријемни испит

Из чега се састоји пријемни испит?

Страни језик

Српски језик

Каква је структура пријемног
испита?

Тест од 40 бодова

Тест од 20 бодова

Нудимо вам:
Рад у малим групама пружа мог ућност
интерактивне наставе. Предавач може да
вас упозна и индивидуално вам се посве
ти. Акценат је на изучавању језика и књи
жевности у поређењу са другим словен
ским језицима и књижевностима те тако
стичете широко славистичко образовање
које вам ствара мог ућности за даљи само
стални развој.

„Желела сам да
упишем неки од
словенских језика
и донела сам
исправну одлуку.”

Више о студијском програму
прочитајте на нашем сајту:
http://bit.ly/3cQuwrt
Могућности за даље школовање:
• Мастер студије (1 година)
• Докторске студије (3 године)

После студија можете радити
•
•
•
•
•
•

у преводилаштву;
у издаваштву;
у дипломатији;
у маркетингу и медијима;
у туризму и привреди;
у установама културе и
истраживачким институцијама итд.

Соња Сувајац, III година

Пратите нас на
друштвеним мрежама:
Facebook

Пишите нам: stefanapaunrodic@fil.bg.ac.rs,
z.cizikova@fil.bg.ac.rs,
dalibor.sokolovic@fil.bg.ac.rs

Позовите нас телефоном:

011/2639-550

Tурски језик,
књижевност, култура
Пријемни испит и упис
Успех кандидата у школи бодује се са 40 бодова, пријемни испит са 60.
Шансе за упис
Трајање студија:

4 године

Укупна слободна места за нове
студенте:

Буџетска места:

Места за самофинансирајуће
студенте:

60

20

40
Пријемни испит

Из чега се састоји пријемни испит?

Страни језик

Српски језик

Каква је структура пријемног
испита?

Тест од 40 бодова

Тест од 20 бодова

Нудимо вам:
На Групи за турски језик, књижевност и
културу упознаћете се са основама турског
језика. Језик је веома мелодичан јер има
осам вокала, због чега су га оријенталисти
прозвали „италијанским истока”. Брзо и без
тешкоћа усваја се у првој фази учења, за
хваљујући великом броју турцизама који су
део лексичког фонда српског језика.

„Студије турског
језика отвориле су
ми врата многих
пословних
могућности.”

Више о студијском програму
прочитајте на нашем сајту:
http://bit.ly/3eW2AFq
Могућности за даље школовање:
• Мастер студије (1 година)
• Докторске студије (3 године)

После студија можете радити
• у областима превођења и културне
медијације;
• у дипломатији;
• у привреди и спољној политици;
• у маркетингу и менаџменту;
• у медијима и издаваштву;
• у архивима;
• у установама културе и
истраживачким институцијама итд.

Адна Вели, IV година

Пишите нам:
orient@fil.bg.ac.rs

Позовите нас телефоном:

011/2021-714

Украјински језик,
књижевност, култура
Пријемни испит и упис
Успех кандидата у школи бодује се са 40 бодова, пријемни испит са 60.
Шансе за упис
Трајање студија:

4 године

Укупна слободна места за нове
студенте:

Буџетска места:

Места за самофинансирајуће
студенте:

12

8

4
Пријемни испит

Из чега се састоји пријемни испит?

Страни језик

Српски језик

Каква је структура пријемног
испита?

Тест од 40 бодова

Тест од 20 бодова

Нудимо вам:
Украјински језик се изучава контрастивно,
у поређењу са српским и другим словен
ским језицима, што обезбеђује темељно
славистичко образовање. Знање које сту
денти стичу на студијама, савладане говор
не и преводилачке вештине довољни су
за успешну комуникацију на украјинском
језику у свакој ситуацији и за даљи профе
сионални и научноистраживачки рад.

„Међу
источноевропским
језицима, највише
препорука добила
сам за студије
украјинског језика.”

Више о студијском програму
прочитајте на нашем сајту:
http://bit.ly/3cWhLMl
Могућности за даље школовање:
• Мастер студије (1 година)
• Докторске студије (3 године)

После студија можете радити
•
•
•
•
•
•

у преводилаштву;
у издаваштву;
у туризму;
у дипломатији;
у медијима и маркетингу;
у установама културе и
истраживачким институцијама итд.

Симонида Симјаноски,
I година

Пратите нас на друштвеним мрежама:
Facebook

Пишите нам:
beoukrajinistika@gmail.com

Позовите нас телефоном:

011/2639-550

Француски језик,
књижевност, култура
Пријемни испит и упис
Успех кандидата у школи бодује се са 40 бодова, пријемни испит са 60.
Шансе за упис
Трајање студија:

4 године

Укупна слободна места за нове
студенте:

Буџетска места:

Места за самофинансирајуће
студенте:

80

45

35
Пријемни испит

Из чега се састоји пријемни испит?

Страни језик

Српски језик

Каква је структура пријемног
испита?

Тест од 40 бодова

Тест од 20 бодова

Нудимо вам:
Група за француски језик и књижевност, јед
на од најстаријих филолошких катедри у Ср
бији, спаја богату хуманистичку традицију са
интерактивним методама наставе. Стручан
и посвећен наставни кадар, богат библио
течки фонд, мултимедијални Франкофонски
центар за универзитетску успешност, близи
на Француског института у Србији, међуна
родне размене, неки су од њених адута.

„Уписала сам
француски језик да
бих упознала једну
од најбогатијих
светских култура.”

Више о студијском програму
прочитајте на нашем сајту:
http://bit.ly/3s7iOiP
Могућности за даље школовање:
• Мастер студије (1 година)
• Докторске студије (3 године)

После студија можете радити
• у образовним установама (наставник
француског и латинског језика);
• у преводилаштву;
• у медијима и издаваштву;
• у научноистраживачким
институцијама;
• у маркетингу и менаџменту;
• у дипломатском сектору;
• у туристичком сектору итд.

Сара Јовановић,
мастер студије

Пишите нам:
romanistika@fil.bg.ac.rs

Позовите нас телефоном:

011/2638-716

Холандски језик,
књижевност, култура
Пријемни испит и упис
Успех кандидата у школи бодује се са 40 бодова, пријемни испит са 60.
Шансе за упис
Трајање студија:

4 године

Укупна слободна места за нове
студенте:

Буџетска места:

Места за самофинансирајуће
студенте:

15

8

7
Пријемни испит

Из чега се састоји пријемни испит?

Страни језик

Српски језик

Каква је структура пријемног
испита?

Тест од 40 бодова

Тест од 20 бодова

Нудимо вам:
На нашој катедри овладаћете низоземским
језиком на високом нивоу. Упознаћете кул
туру и књижевност подручја у којима се го
вори низоземски језик (Холандија и Флан
дрија). Овладаћете вештинама писменог
превођења, интеркултурне и пословне ко
муникације. Омогућавамо вам и одличне
прилике за боравак у Холандији или Флан
дрији путем програма за размену студената.

„На Данима
отворених врата
заинтересовала
ме је књижевност
на холандском језику
и култура овог
говорног подручја.”

Више о студијском програму
прочитајте на нашем сајту:
http://bit.ly/3cQeC0v
Могућности за даље школовање:
• Мастер студије (1 година)
• Докторске студије (3 године)

После студија можете радити
• као наставник језика у приватним
школама;
• као преводилац;
• као сарадник установа културе и
многих организација;
• као менаџер корисничке подршке у
међународним компанијама;
• као предузетник итд.

Алекса Стојановић, IV година

Пратите нас на друштвеним мрежама:
Facebook

Пишите нам:
nederlandistika@gmail.com

Позовите нас телефоном:

011/2021-698

Чешки језик,
књижевност, култура
Пријемни испит и упис
Успех кандидата у школи бодује се са 40 бодова, пријемни испит са 60.
Шансе за упис
Трајање студија:

4 године

Укупна слободна места за нове
студенте:

Буџетска места:

Места за самофинансирајуће
студенте:

12

8

4
Пријемни испит

Из чега се састоји пријемни испит?

Страни језик

Српски језик

Каква је структура пријемног
испита?

Тест од 40 бодова

Тест од 20 бодова

Нудимо вам:
Студенти ће постепено савладавати че
шки језик кроз комуникацију са лектори
ма и професорима и биће оспособљени
да читају дела чешке књижевности у ори
гиналу. Изучавање чешке култ уре омогу
ћава увид у чешку историјску и култ урну
традицију, али и у савремене токове када
су у питању уметничке, образовне и поли
тичке манифестације.

„Заинтересовала
сам се за чешки
језик након сусрета
са њиховом
богатом културом.”

Више о студијском програму
прочитајте на нашем сајту:
http://bit.ly/3tCB6J2
Могућности за даље школовање:
• Мастер студије (1 година)
• Докторске студије (3 године)

После студија можете радити
•
•
•
•
•
•

у преводилаштву;
у дипломатији;
у маркетингу;
у медијима и издаваштву;
у туризму и привреди;
у установама културе и
истраживачким институцијама итд.

Василија Тодоровић, IV година

Пратите нас на друштвеним мрежама:
Facebook

Пишите нам:
k.mitricevic@fil.bg.ac.rs

Позовите нас телефоном:

011/2639-550

Шпански језик, хиспанске
књижевности и културе
Пријемни испит и упис
Успех кандидата у школи бодује се са 40 бодова, пријемни испит са 60.
Шансе за упис
Трајање студија:

4 године

Укупна слободна места за нове
студенте:

Буџетска места:

Места за самофинансирајуће
студенте:

90

45

45
Пријемни испит

Из чега се састоји пријемни испит?

Страни језик

Српски језик

Каква је структура пријемног
испита?

Тест од 40 бодова

Тест од 20 бодова

Нудимо вам:
Студије хиспанистике осмишљене су као
савремене интердисциплинарне студије из
области хиспанске лингвистике и хиспан
ских књижевности, науке о књижевности,
методике наставе језика и књижевности, те
ширег подручја хиспанске културе и умет
ности. Од школске 2012/13. до данас, више
од 120 наших студената учествовало је у
програмима студентске мобилности.

„Поред велике
љубави према
шпанском језику и
култури, увидела
сам огроман број
могућности за даље
напредовање.”

Више о студијском програму
прочитајте на нашем сајту:
https://bit.ly/3lw03mE
Могућности за даље школовање:
• Мастер студије (1 година)
• Докторске студије (3 године)

После студија можете радити
•
•
•
•
•
•

у образовним институцијама;
у издавачким и новинским кућама;
у медијима;
у преводилаштву;
као књижевни критичар;
у области маркетинга и односа с
јавношћу;
• у дипломатији и спољној трговини
итд.

Бобана Чолић, III година

Пишите нам:
izabelabeljic@gmail.com

Позовите нас телефоном:

011/2021-708

