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ОБАВЕШТЕЊЕ 

о издавању дипломе и додатка дипломи на Филозофском факултету  

 

 

Филозофски факултет у Новом Саду уписује студенте на 42 акредитована студијска 

програма, у складу са дозволом за рад, издатом од стране Покрајинског секретаријата за 

образовање Аутономне покрајине Војводине 1. децембра 2009. године. Јавне исправе 

Факултет издаје у складу са Правилником о садржају јавних исправа које издаје 

високошколска установа, Правилником о листи стручних, академских и научних назива, 

Статутом Универзитета у Новом Саду, Статутом Филозофског факултета, Одлуком о 

трошковима издавања дипломе и додатка дипломи и интерним упутством о методологији 

израде и издавања диплома на Универзитету у Новом Саду.  

Факултет има обавезу да води евиденцију о реализацији студијског програма за 

сваког уписаног студента и да на основу те евиденције уноси податке у образац дипломе и 

додатка дипломи. Образац је дефинисан од стране надлежног Министарства, прихваћен од 

стране Универзитета у Новом Саду и у електронском облику достављен факултетима. 

Факултет је од ступања на снагу наведених правилника и других прописа 

предузимао неопходне активности како би остварио све услове за израду и издавање 

дипломе и додатка дипломи за студенте уписане на акредитоване студијске програме. 

Припрема за израду дипломе и додатка дипломи на Филозофском факултету 

подразумевала је, између осталог: 

- превођење академских назива, садржаја дипломе и додатка дипломи за 42 

акредитована студијска програма на енглески језик, јер се диплома и додатак 

дипломи издају на српском и на енглеском језику, као и двојезично, на српском 

језику ћириличним писмом и на језику и писму националне мањине, када се 

студијски програми реализују на језику националне мањине; 

- усклађивање академских назива и садржаја дипломе и додатка дипломи и 

превода на енглески језик са Правилником о садржају јавних исправа које издаје 

високошколска установа (Сл. гласник РС, бр. 40/2009 и 69/2011) и Правилником 

о листи стручних, академских и научних назива (Сл. гласник РС, бр. 30/2007, 

112/2008, 72/2009 и 81/2010), уз прилагођавање изменама и допунама наведених 

докумената;   

- обезбеђивање одговарајућих техничких услова за рад Службе за студентска 

питања и наставу (набавку и инсталирање адекватног информационог система 

за вођење евиденције о реализацији студијских програма и за израду дипломе и 

додатка дипломи, који подразумева аутоматско преузимање података 

неопходних за припрему дипломе и додатка дипломи из евиденције Службе за 

студентска питања и наставу, као и одговарајућу обуку запослених у Служби).  

 



 

Универзитет у Новом Саду                                                                   телефон: 021 / 450-690 

Филозофски факултет                                                       e-mail: dekanat@ff.uns.ac.rs 

др Зорана Ђинђића 2, Нови Сад                                                                   www.ff.uns.ac.rs 

 

Број студената који студије завршавају у року предвиђеном за завршетак студија 

знатно је порастао од увођења акредитованих студијских програма на свим нивоима 

студија и представља један од најексплицитнијих показатеља успешности реформе 

студијских програма на Факултету. У току протекле три школске године основне 

академске, мастер академске и докторске студије завршило је приближно 1.800 студената. 

Међутим, није било могуће да сви добију диплому и додатак дипломи на српском и 

енглеском језику у примереном року. Ипак, Факултет је до сада издао 84 дипломе и 

додатка дипломи студентима који су завршили основне академске студије и седам 

диплома студентима који су завршили мастер академске студије. Наиме, студенти којима 

је диплома и додатак дипломи хитно неопходан, најчешће због наставка школовања у 

иностранству, учешћа на конкурсу за стипендију или заснивања радног односа, имају 

право да поднесу молбу да им се диплома и додатак дипломи издају по хитном поступку и 

мимо хронолошког реда у евиденцији Службе за студентска питања и наставу. Факултет 

студентима издаје уверење о дипломирању, које представља доказ о завршетку студија до 

издавања одговарајуће дипломе и додатка дипломи.  

Пошто су формални и технички услови за израду дипломе и додатка дипломи 

испуњени, до 24. јануара 2013. године припремљено је, одштампано, оверено и потписано 

од стране декана Факултета 300 диплома и додатака дипломи на српском и енглеском 

језику. Може се очекивати да ће до краја маја 2013. године бити израђене дипломе са 

додатком дипломи на српском и енглеском језику и за остале студенте који су завршили 

акредитовани студијски програм на Факултету до 30. септембра 2012. године, као и да ће 

од наредне школске године дипломе и додаци дипломи бити израђивани, штампани и 

издавани у примереном року. Студенти ће дипломе и додатак дипломи моћи лично да 

преузму у Служби за студентска питања и наставу према списковима израђених диплома 

који ће бити објављивани на огласној табли Службе и интернет страници Факултета. 

Треба напоменути и то да је, паралелно са припремама за израду дипломе и додатка 

дипломи за акредитоване студијске програме, Факултет од 1. октобра 2009. до 30. 

септембра 2012. године издао 1.245 диплома студентима уписаним на студије пре 1. 

октобра 2006. године, односно пре ступања на снагу Закона о високом образовању, који су 

имали право да студије заврше у складу са наставним плановима и програмима, условима 

и режимом студија који је важио у време уписивања на Факултет. Те дипломе израђиване 

су и издаване у примереном року на обрасцу прописаном до ступања на снагу Закона о 

високом образовању. Факултет очекује да ће још најмање 585 студената, који тренутно 

имају исти статус, завршити студије до истека рокова предвиђених Законом о високом 

образовању. 
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