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МАСТЕР АКАДЕМСКЕ СТУДИЈЕ 

 

 1. Број слободних места за упис студената 
 

На факултет се може уписати укупно 675 студената, и то: 

 

- 409 студената чије се образовање финансира из буџета и 

- 266 самофинансирајућих студената 

 

На поједине студијске програме може се уписати следећи број студената: 

Студијски програм Буџет Самофинансирање Укупно 

Школарина 

за држављане 

Србије (дин.) 

Школарина 

за странце 

(евра) 

Српска филологија: Српски језик 

и књижевност 

40 15 55 65.000 2.000 

Српска филологија: Српски као 

страни језик 

5 15 20 65.000 2.000 

Српска књижевност и језик 35 15 50 65.000 2.000 

Компаративна књижевност са 

теоријом књижевности 

10 10 20 65.000 2.000 

Конференцијско, стручно и 

аудиовизуелно превођење 

5 20 25 120.000 2.000 

Енглески језик и књижевност 40 20 60 96.000 2.000 

Немачки језик и књижевност 25 5 30 65.000 2.000 

Француски језик и књижевност 25 25 50 65.000 2.000 

Руски језик и књижевност 10 15 25 65.000 2.000 

Мађарски језик и књижевност 15 5 20 65.000 2.000 

Словачки језик и књижевност 5 5 10 65.000 2.000 

Румунски језик и књижевност 5 5 10 65.000 2.000 

Русински језик и књижевност 4 6 10 65.000 2.000 

Историја 40 10 50 96.000 2.000 

Педагогија 25 25 50 96.000 2.000 

Психологија 50 40 90 96.000 2.000 

Социологија 40 10 50 65.000 2.000 

Филозофија 15 5 20 65.000 2.000 

Комуникологија 15 15 30 96.000 2.000 

Укупно 409 266 675   

 

 

2. Услови конкурисања: 
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У прву годину мастер академских студија на Филозофском факултету може се уписати 

лице које је завршило: 

-  Одговарајуће основне академске студије утврђене студијским програмом и остварило 

најмање 240 ЕСПБ бодова. 

- Лица која су стекла високо образовање по прописима који су важили до дана ступања 

на снагу Закона о високом образовању 

Студијским програмом утврђује се који су програми основних студија одговарајући за 

наставак студија на одређеном студијском програму. 

Лица која имају стечено високо образовање по прописима који су важили до дана 

ступања на снагу Закона о високом образовању имају право уписa на мастер академске 

студије под условима прописаним Правилником о упису кандидата на студијске 

програме које реализује Филозофски факултет. 

 

НАПОМЕНА: 

Лица која су стекла високо образовање по прописима који су важили до дана ступања 

на снагу Закона о високом образовању могу да поднесу захтев за усклађивање раније 

стеченог стручног односно академског назива у складу са Правилником о усклађивању 

стручних и академских назива стечених према прописима који су важили до ступања на 

снагу Закона о високом образовању.  

(http://www.ff.uns.ac.rs/Files/PravilnikOUskladivanjuStecenihZvanja.pdf). 

 

Сва ближа обавештења у вези са спровођењем конкурса биће истакнута на 

огласним таблама и на сајту Факултета. 

 

 

4. Конкурсни рок: 

- пријављивање кандидата: од 7. септембра до 19. октобра 2015. године  

- пријемни испит за студијски програм: Конференцијско стручно и 

аудиовизуелно превођење 20. октобар 2015. године у 10:00 часова 

- објављивање прелиминарне ранг листе:  21. октобра 2015. године (до 

15:00 часова) 

- подношење приговора на објављену прелиминарну ранг листу –  23. 

октобра 2015. године (од 9:00 до 12:00 часова) 

- коначна ранг листа 26. октобар 2015. године (до 15:00 часова) 

- упис примљених кандидата:  27, 28, 29. и 30. октобар 2015. године 

 

 

 

5. Документација која се подноси приликом пријављивања кандидата: 

 

- Конкурсни лист  

- Диплома о завршеним основним академским студијама са додатком 

дипломе или уверење о завршеним основним академским студијама; 

(фотокопија, оригинал на увид) 

- Уверење о положеним испитима на претходно завршеним основним 

академским студијама (оригинал)  

- Извод из матичне књиге рођених (фотокопија, оригинал на увид – 

извод може бити старији од 6. месеци) 

- Кратку биографију;  

http://www.ff.uns.ac.rs/Files/PravilnikOUskladivanjuStecenihZvanja.pdf


- Наставни план и програм са силабусима за положене предмете (за 

кандидате који нису завршили студије на Филозофском Факултету у 

Новом Саду)  

- Доказ о уплати накнаде за пријаву на конкурс (7.000,00 динара) 

 

5а. Документација која се подноси приликом уписа:  

 

Кандидати који су остварили право на упис, поред поднетих фотокопија докумената 

подносе:  

1. два обрасца ШВ-20 и 

2. индекс (купује се у скриптарници факултета уз уплатницу од 700 

динара на Жиро рачун: 840-1712666-26 и позив на број за уплату је 

46-223-100237441)  

3. две фотографије формата 4,5 x 3,5 цм 

4. доказ о уплати накнаде на име трошкова уписа и премије за 

колективно осигурање студената (7.000,00 динара);  

5. доказ о уплати накнаде трошкова школарине за   

      самофинансирајуће студенте. 

 

НАПОМЕНА: 

Одлуком Савета Факултета, одобрено је плаћање школарине у 4 (четири) једнаке рате 

према следећој динамици: 

 1. рата приликом уписа године 

 2. рата до 15. јануара 

 3. рата до 15. марта 

 4. рата приликом овере летњег семестра 

 

6. Новчане накнаде: 

 

- пријава на конкурс: 7.000, 00 динара  

- за упис и премију за колективног осигурања студената: 7.000, 00 динара 

 

7. Критеријуми за утврђивање редоследа кандидата на ранг листи: 

 

Пријемни испит полажу кандидати који конкуришу на студијски програм 

Конференцијско, стручно и аудиовизуелно превођење.  

(http://www.ff.uns.ac.rs/upis/upis_master_studije_informator.html) 

  

Редослед кандидата за упис на прву годину мастер академских студија утврђује се у 

складу са ПРАВИЛНИКОМ О УПИСУ КАНДИДАТА на студијске програме које 

реализује Филозофски факултет 

(http://www.ff.uns.ac.rs/fakultet/pravilnici/fakultet_pravna_akta_pravilnici_prijemni.html) и 

акредитованим студијским програмом. 

Услови уписа на мастер академске студије објављени су у информатору  

(http://www.ff.uns.ac.rs/upis/upis_master_studije_informator.html).  

 

 

Кандидати који су у претходном школовању студирали у статусу буџетских 

студената, немају право поновног уписа на исти ниво студија у овом статусу. 

 

 

 

http://www.ff.uns.ac.rs/fakultet/pravilnici/fakultet_pravna_akta_pravilnici_prijemni.html


8. Начин и рокови за подношење жалбе на утврђени редослед: 

 

Кандидат може, у року од 36 сати од објављивања прелиминарне ранг листе на 

Факултету, поднети приговор на регуларност Конкурсом утврђеног поступка пријемног 

испита или на своје место на ранг листи. Приговор се подноси Комисији за пријемни 

испит, на чији предлог декан, у року од 24 сата од пријема приговора, доноси решење. 

 

9. Упис страних држављана: 

 

Страни држављанин се може уписати на студијски програм под условима који су 

регулисани општим одредбама заједничког конкурса који расписује Министарство 

просвете.  

 

Страни држављанин полаже пријемни испит. 

Страни држављанин плаћа школарину у току целог школовања, осим ако 

међународним споразумом или билателарним споразумом универзитета није другачије 

одређено.  

Страни држављанин се може уписати на одговарајући студијски програм ако пружи 

доказ о познавању српског језика у складу са Статутом Универзитета односно о 

познавању језика на којем се изводи настава и ако је здравствено осигуран.  

Кандидат – страни држављанин, приликом пријављивања на конкурс, подноси 

нострификовану диплому о завршеним основним академским студијама истог или 

сродног факултета.  

Уколико се не заврши поступак нострификације до тренутка пријаве на конкурс, 

кандидат може донети потврду да је нострификација у току, али у тренутку уписа 

нострификација мора бити завршена. 

Студенти из Републике Српске конкуришу без нострификације.  

Пре уписа кандидат – страни држављанин дужан је да Факултету поднесе доказе:  

- да је здравствено осигуран за школску годину коју уписује;  

- да влада српским језиком, што доказује уверењем овлашћене комисије.  

Проверу знања српског језика на Факултету обавља Центар за српски језик као страни 

(http://www.srpski-strani.com/kontakt.htm).  

- Издавање потврде о знању српског језика студентима из бивших југословенских 

република (Босна и Херцеговина, Хрватска и Црна Гора) износи 2.500,00 динара. 

- Провера знања српског језика са потврдом 9.000,00 динара. 

 

 

10. Напомена: 

Услови уписа кандидата држављана Црне Горе, држављана Републике Србије 

који су школовање завршили у иностранству, припадника српске националне 

мањине из суседних земаља као и лица са инвалидитетом и припадника Ромске 

националне мањине биће регулисани упутством за спровођење конкурса и 

општим одредбама заједничког конкурса који расписује Министарство 

просвете. 
 

http://www.srpski-strani.com/kontakt.htm


 

 

 

 

 

 

Додатне информације могу се добити на следеће бројеве телефона:  

Студијска група ТЕЛЕФОН (+ 381 21)  

Српска филологија: Српски језик и 

лингвистика 

485-3975, 485-3973 

 

Српска књижевност и језик 

Компаративна књижевност са 

теоријом књижевности 

Енглески језик и књижевност 

Немачки језик и књижевност 

Романистика 

Руски језик и књижевност 

Мађарски језик и књижевност 

Словачки језик и књижевност 

Румунски језик и књижевност 

Русински језик и књижевност 

Историја 

Педагогија 

Психологија 

Социологија 

Филозофија 

Комуникологија 

Центар за Српски језик као страни 459-626  

 

 

        ДЕКАН ФИЛОЗОФСКОГ ФАКУЛТЕТА 

 

 

Проф. др Ивана Живанчевић-Секеруш 
 

 

 


