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ИНФОРМАЦИЈЕ О КОНКУРСУ ЗА УПИС НА МАСТЕР АКАДЕМСКЕ СТУДИЈЕ
ЗА ШКОЛСКУ 2019/2020. ГОДИНУ
Студијски програм
Српски језик
Српска књижевност
Језик, књижевност, култура
Културе у дијалогу
Конференцијско, стручно и аудиовизуелно
превођење
Српски језик као страни
Укупно на свим студијским програмима:

Буџет

Самофинансирање

Укупно

30
30
200
20
10

70
70
500
80
20

100
100
700
100
30

20
310

80
820

100
1130

ПОСЕБНИ УСЛОВИ КОНКУРСА
За упис на мастер академске студије Српски језик могу конкурисати дипломирани студенти који су
завршили основне академске студије из области Српски језик и књижевност, Српска књижевност и језик и
Српска књижевност и компаратистика са стечених најмање 240 ЕСПБ и лица која имају одговарајуће високо
образовање стечено према прописима који су важили пре ступања на снагу Закона о високом образовању.
За упис на мастер академске студије Српска књижевност могу конкурисати дипломирани студенти
који су завршили основне академске студије из области Српска књижевност и језик, Српска књижевност и
компаратистика и Српски језик и књижевност са стечених најмање 240 ЕСПБ и лица која имају одговарајуће
високо образовање стечено према прописима који су важили пре ступања на снагу Закона о високом
образовању.
За упис на мастер академске студије Језик, књижевност, култура могу конкурисати дипломирани
студенти основних академских студија Филолошког факултета и других сродних факултета са стечених
најмање 240 ЕСПБ и лица која имају одговарајуће високо образовање стечено према прописима који су
важили пре ступања на снагу Закона о високом образовању. У оквиру студијског програма студенти се
опредељују за групацију предмета у складу са својим интересовањима, саветима изабраног ментора и
условима предвиђеним спецификацијом предмета.
За упис на мастер академске студије Културе у дијалогу може конкурисати дипломирани студент
основних академских студија са стечених најмање 240 ЕСПБ и лица која имају одговарајуће високо
образовање стечено према прописима који су важили пре ступања на снагу Закона о високом образовању без
обзира на научну и стручну област својих квалификација.
За упис на мастер академске студије Српски језик као страни може конкурисати дипломирани
студент основних академских студија са стечених најмање 240 ЕСПБ и лица која имају одговарајуће високо
образовање стечено према прописима који су важили пре ступања на снагу Закона о високом образовању без
обзира на научну и стручну област својих квалификација.
Основни критеријум за формирање ранг-листе за студијске програме Српски језик, Српска
књижевност, Језик, књижевност, култура, Културе у дијалогу и Српски језик као страни јесте остварен
укупан број бодова (УКБ). Укупан број бодова утврђује се на основу опште просечне оцене (ОПО), укупнe
дужине студирања на претходном нивоу студија (број месеци после истека редовног рока за завршетак
студија) и вредновањa садржаја мотивационог писма (МП).

Мотивационо писмо je аргументован, целовит, граматички и правописно исправан текст у коме
кандидат образлаже научне/стручне побуде за мастер академске студије и опредељење за одређен студијски
програм у оквиру тих студија на Филолошком факултету Универзитета у Београду (Српски језик, Српска
књижевност, Језик, књижевност, култура, Културе у дијалогу, Српски језик као страни).
Наведене чињенице (у тексту) образлажу се на уверљив, језгровит и писмен начин. Научна и стручна
аргументација садржи следеће елементе: знања која кандидат жели да стекне/унапреди/развије у оквиру
изабраног студијског програма; научне/стручне области за које је кандидат посебно заинтересован и
(досадашња) постигнућа из тих области; начин на који се мастер академске студије уклапају у интересовања и
професионалне циљеве кандидата; знања, вештине и способности потребне за одабране мастер академске
студије (нпр. резултати на основним академским студијама, досадашњи успеси и награде, учешће у
пројектима и семинарима, објављени радови и сл.).
У мотивационом писму образлажу се лична мотивација за усавршавањем у одређеној научној/стручној
области и резултати остварени у њој, као и постојећи и планирани/нови пројекти истраживања за које је
кандидат заинтересован и потенцијали које жели да развије током студија. Уз аргументацију, кандидат треба
да води рачуна о композицији, језику, стилу и правописној правилности текста.
Дужина мотивационог писма износи од 1800 до 3600 карактера.
Максималан број бодова на мотивационом писму је 20, и то: за научну и стручну аргументацију – 10
бодова, за композицију текста – 5 бодова, за језичку и правописну правилност текста – 5 бодова. Сва три
елемента (аргументација, композиција рада и језичка и правописна правилност) су елементи преко којих се
процењују знање, способности и култура изражавања потребни за одговарајуће мастер академске студије.
Уколико се приликом оцењивања мотивационог писма установи истоветност два рада (или више
радова), исти ће бити елиминисани из процедуре вредновања/оцењивања.
За упис на мастер академске студије Конференцијско, стручно и аудиовизуелно превођење могу
конкурисати лица која су завршила основне академске студије Филолошког или другог сродног факултета са
стечених најмање 180 ЕСПБ и лица која имају одговарајуће високо образовање стечено према прописима који
су важили пре ступања на снагу Закона о високом образовању.
Основни Критеријум за формирање ранг-листе за студијски програм Конференцијско, стручно и
аудиовизуелно превођење је остварени укупан број бодова поена (УБП). Укупан број поена утврђује се на
основу опште просечне оцене (ОПО), укупна дужине студирања на претходном нивоу студија (број месеци
после истека редовног рока за завршетак студија) и резултатима постигнутим на пријемном испиту (ПИ).
УБП

ОПО

ПИ

број месеци после истека редовног рока за завршетак студија

Пријемни испит се вреднује са максималних 60 поена и може бити усмени или писмени, или и усмени и
писмени, у складу са вештинама и знањем које се проверава:
- познавање српског језика
- познавање културе и језичке вештине (страни језици),
- посебне когнитивне способности потребне за студије превођења,
- општа култура и информисаност.
Пријемни испит је писмени и усмени, у складу са вештинама и знањем које се проверава и обавиће се
2. октобра 2019. по распореду који ће бити објављен на Огласној табли и сајту Факултета.
ПРИЈАВЉИВАЊЕ КАНДИДАТА
Пријављивање кандидата на студијске програме мастер академских студија обавиће се у периоду од 1.
септембра до 1. октобра 2019. године. Документа се предају на шалтерима Одсека за студентска питања од 9
до 13 часова (шалтери 1, 2, 3 и 4).
Кандидати подносе на увид оригинала документа, а уз пријавни лист подносе фотокопије следећих
докумената
 пријавни лист;
 диплома и додатак дипломи, односно уверења о завршеним основним студијама (диплома и додатак
дипломи сматраће се испраним ако су издате од стране акредитоване високошколске установе за
акредитовани студијски програм);











уверење о положеним испитима (важи за кандидате који су завршили студије по прописима који су
важили до доношења Закона о високом образовању, као и кандидате коме није издата диплома, с тим
да их, најкасније у року од годину дана, достави Факултету);
решење о признавању стране високошколске исправе или потврду да је поступак признавања ради
наставка образовања започет (само за кандидате који имају страну високошколску исправу);
кандидати који су први степен студија завршили пре 2018/2019. године приликом пријаве достављају и
потписану изјаву да нису били уписани на прву годину у буџетском статусу на степену студија за који
конкуришу;
копију личне карте (уколико је лична карта без чипа) или одштампане податке из личне карте (уколико
је лична карта са чипом);
фотокопија пасоша и пасош на увид за стране држављане;
извод из матичне књиге рођених (Факултет прибавља по службеној дужности, осим за кандидате
стране држављане који су у обавези да овај документ доставе и кандидате који нису рожени у Србији);
мотивационо писмо - за студијске програме за које је то предвиђено Конкурсом,
доказ о уплати 7.500,00 динара на име трошкова учешћа на Конкурсу за упис на мастер академске
студије.

ФОРМИРАЊЕ РАНГ-ЛИСТА
Прелиминарна ранг-листа биће објављена најкасније до 3. октобра 2019. године у 16 часова.
Кандидат може поднети жалбу Централој уписној комисији на регуларност поступка утврђеног
конкурсом, регуларност пријемног испита или освојено место на ранг-листи у року од 36 сати од објављивања
прелиминарне ранг-листе на Факултету. Жалбе и доказ о извршеној уплати од 1.200,00 динара (трошкови
жалбе Централној уписној комисији) се подносе у Архиви Факултета.
Централна уписна комисија доноси решење по жалби у року од 24 сата од пријема жалбе.
Кандидат има право у другостепеном поступку да уложи жалбу декану Факултета, у року од 24 часа од
истека рока за доношење решења комисије Факултета по жалби кандидата. Жалбе се подносе у Архиви
Факултета.
Декан Факултета доноси решење по жалби у року од 24 сата од пријема и одлука се доставља
кандидату и Централној уписној комисији.
Коначна ранг-листа ће бити објављена најкасније 9. октобра 2019. године до 10 часова.
Коначна ранг-листа је основ за упис кандидата.
УПИС КАНДИДАТА
Упис кандидата ће се обавити на шалтерима Одсека за студентска питања од 10 до 13 часова по
следећем распореду:
 10. октобра 2019. године (четвртак) упис на студијски програм Језик, књижевост, култура у статусу
финансирања из буџета;
 11. октобра 2019. године (петак) упис на студијске програме Српски језик, Српска књижевост,
Културе у дијалогу и Српски језик као страни у статусу финансирања из буџета;
 14. октобра 2019. године (понедељак) упис на студијски програм Српски језик, Српска књижевост,
Језик, књижевост, култура, Културе у дијалогу, Конференцијско, стручно и аудиовизуелно
превођење и Српски језик као страни у статусу самофинансирања.
Кандидат који је стекао право уписа, а не упише се у за то предвиђеном року, губи право на упис и
уместо њега ће се уписати следећи кандидат према утврђеном редоследу.
ДОКУМЕНТА ЗА УПИС:





индекс;
један образац ШВ-20;
извод из матичне књиге рођених (Факултет прибавља по службеној дужности, осим за кандидате
стране држављане који су у обавези да овај документ доставе и кандидате који нису рожени у Србији);
две фотографије 4.5x3.5 цм;







доказ о уплати 2.800,00 динара на име трошкова уписа на мастер академске студије школске
2019/2020. године;
доказ о уплати 100,00 динара на име трошкова - Центар за развој каријере Универзитета у Београду;
доказ о уплати прве рате школарине за самофинансирајуће студенте;
за кандидате који су претходни ниво студија завршили у иностранству, неопходно је приликом уписа
поднети и решење ректора о признавању стране јавне високошколске исправе;
оверена фотокопија дипломе и додатак дипломи (кандидат коме није издата диплома подноси уверење
о дипломирању и уверење о положеним испитима, с тим да диплому и додатак дипломи, најкасније у
року од годину дана, достави Факултету).

ВИСИНА ШКОЛАРИНЕ
Школарина за студијске програме: Српски језик, Српска књижевност, Језик, књижевност,
култура, Културе у дијалогу и Српски језик као страни за држављане Републике Србије износи 125.000,00
динара за 60 ЕСПБ. Студент може уплатити школарину у једнократном износу приликом уписа, односно у
шест рата с тим што приликом уписа уплаћује 50.000,00 динара, а остале рате према следеђем календару:
Износ
Рата
Рок уплате
50.000,00
1
Приликом уписа
15.000,00
2
до 30.12.2019.
15.000,00
3
до 30.03.2020.
15.000,00
4
до 30.04.2020.
15.000,00
5
до 30.05.2020.
15.000,00
6
до 30.06.2020.
Школарина за студијски програм Конференцијско, стручно и аудиовизуелно превођење за
држављане Републике Србије износи 195.000,00 динара за 60 ЕСПБ. Студент може уплатити школарину у
једнократном износу приликом уписа, односно у шест рата с тим што приликом уписа уплаћује 70.000,00
динара, а остале рате према следећем календару:
Износ
70.000,00
25.000,00
25.000,00
25.000,00
25.000,00
25.000,00

Рата
1
2
3
4
5
6

Рок уплате
Приликом уписа
до 30.12.2019.
до 30.03.2020.
до 30.05.2020.
до 30.07.2020.
до 30.08.2020.

Школарина за студенте стране држављане износи: 2.500 евра у динарској противвредности, по
средњем курсу НБС, на дан уплате, односно 6.500 евра у динарској противвредности, по средњем курсу НБС,
на дан уплате, уколико је консултативна настава на енглеском језику.

ДЕКАН ФИЛОЛОШКОГ ФАКУЛТЕТА
Проф. др Љиљана Марковић

