ПРАВИЛНИК О СПРОВОЂЕЊУ КОНКУРСА
ЗА УПИС СТУДЕНАТА НА МАСТЕР АКАДЕМСКЕ СТУДИЈЕ ДРУГОГ СТЕПЕНА
У ШКОЛСКУ 2019/2020. ГОДИНУ
КОМИСИЈЕ ЗА СПРОВОЂЕЊЕ КОНКУРСА И УПИС СТУДЕНАТА
НА МАСТЕР АКАДЕМСКE СТУДИЈE ДРУГОГ СТЕПЕНА
ЦЕНТРАЛНА УПИСНА КОМИСИЈА
Члан 1.
Централна уписна комисија прати конкурсни поступак и даје мишљење у вези са проблемима
или неправилностима који се могу јавити у његовом спровођењу.
Централну уписну комисију именује Наставно-научно веће Факултета. У састав Комисије
улази најмање 6 чланова из реда наставника или сарадника, а у њеном раду, по функцији, учествују
продекан за наставу, секретар Факултета и управник Одсека за студентска питања. Комисијом
руководи председник комисије.
КОМИСИЈЕ ЗА ПРЕГЛЕД И ПРИЈЕМ ДОКУМЕНАТА ЗА КОНКУРИСАЊЕ
И КОМИСИЈА ЗА ОЦЕЊИВАЊЕ МОТИВАЦИОНОГ ПИСМА
Члан 2.
Преглед и пријем докумената за конкурисање се обавља у Одсеку за студентска питања а
Комисију за оцењивање мотивационог писма именује декан на предлог управника катедара.
Одсек за студентска питања прима документацију кандидата, утврђује њену потпуност и
исправност.
Комисија за оцењивање мотивационог писма вреднује садржај мотивационог писма у складу
са одредбама Конкурса за упис студената на мастер академске студије на факултетима Универзитета
у Београду у школској 2019/2020. години.
ПРИЈАВА КАНДИДАТА
Члан 3.
1. Кандидат пријављује учешће у конкурсу за упис на мастер академске студије другог према
распореду који је објављен у Конкурсу за упис студената на мастер академске студије на
факултетима Универзитета у Београду у школској 2019/2020. години и према календару који
је објављен на интернет страници Факултета и на Огласној табли.
2. Кандидат подноси оверену фотокопију дипломе и додатак дипломи или уверења о завршеним
основним студијама, оригинали на увид (страни држављани морају имати решење о
нострификацији);
3. Кандидат предаје пријаву, оверене фотокопије докумената из тачке 2, мотивационо писмо као и
доказ о уплати накнаде за манипулативне трошкове конкурса.
4. Може конкурисати лице које је завршило основне академске студије најкасније до 30.09.2019.
године.
МЕРИЛА ЗА УТВРЂИВАЊЕ РЕДОСЛЕДА
Члан 4.
Факултет објављује резултате пријављених кандидата на огласној табли и интернет страници
Факултета.
Кандидат може поднети жалбу на регуларност поступка утврђеног конкурсом, регуларност
пријемног испита или прелиминарне резултате, у року од 36 сати од објављивања прелиминарних
резултата. Жалба се подноси Централној уписној комисији Факултета. Комисија доноси решење по

жалби у року од 24 сата од пријема жалбе. Кандидат незадовољан решењем има право да у
другостепеном поступку уложи жалбу декану Факултета у року од 24 часа од истека рока за
доношење решења. Декан Факултета доноси коначну одлуку у року од 24 сата од пријема жалбе.
Након одлучивања о жалби Факултет утврђује и објављује ранг-листу свих кандидата са укупним
бројем бодова стеченим по свим критеријума за сваки студијски програм.
Избор кандидата за студије врши се на основу ранг-листе за сваки студијски програм.
ФОРМИРАЊЕ РАНГ-ЛИСТЕ
Члан 5.
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), укупна дужине студирања на претходном нивоу студија (број месеци после истека редовног
рока за завршетак студија) и вредновање садржаја мотивационог писма (МП).

Мотивационо писмо је аргументован, целовит, граматички и правописно исправан текст у
коме кандидат образлаже научне/стручне побуде за упис на мастер академске студије и опредељење
за одређени студијски програм (Српски језик, Српска књижевност, Језик, књижевност, култура).
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, семинарима, објављени
радови и сл).
У мотивационом писму образлажу се лична мотивација за усавршавањем у одређеној 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 и правописну правилност
текста – 5 бодова. Сва три елемента (аргументација, композиција рада и језичка и правописна
правилност) су елементи преко којих се процењује знање, способност и култура изражавања
потребни за одговарајуће мастер академске студије.Уколико се приликом оцењивања утврди
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), укупне 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.
Испит може бити усмени или писмени, или и усмени и писмени, у складу са вештинама и
знањем које се проверава.
Кандидат може бити уписан на студијски програм у статусу студента који се финансира из
буџета Републике (буџетски студент) уколико се налази на ранг-листи до броја одобреног за упис на
терет буџета, који је одређен Конкурсом.
Кандидат се може уписати на студијски програм у статусу студента који се сам финансира
(самофинансирајући студент) уколико се налази на ранг-листи до броја утврђеног за упис
самофинансирајућих студената.
УПИС СТРАНИХ ДРЖАВЉАНА
Члан 6.
Страни држављани могу се уписати на студијски програм под истим условима као и
држављани Републике Србије.
Страни држављанин плаћа школарину.
Кандидат – страни држављанин, приликом пријављивања на конкурс, подноси
нострификовану диплому о завршеним студијама и оствареном броју ЕСПБ бодова.
Пре уписа кандидат страни држављанин је дужан да Факултету поднесе доказе да је
здравствено осигуран за школску годину коју уписује и да влада српским језиком, што доказује
уверењем овлашћене комисије.
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