
На основу члана 196. Статута Филозофског факултета, Савет Факултета на седници 
одржаној дана 5.7.2006. године донео је 

Правилник о вредновању основних студија завршених према прописима који су 
важили пре ступања на снагу Закона о високом образовању ("Сл. гласник РС", 

76/2005) ради уписа на дипломске академске студије-мастер 

Члан 1. 
 Овим Правилником ближе се одређују услови уписа на дипломске академске 
студије –мастер (II степена) лица која су основне студије завршила и која ће завршити 
према прописима који су важили пре ступања на снагу Закона о високом образовању.

Лице се може уписати на дипломске академске студије - мастер уколико му се 
основне студије вреднују са 240 ЕСПБ бодова што је услов предвиђен Законом (2005). 
 

Члан. 2
Поступак из члана 1. остварује се на лични захтев.
Лице које жели да упише студије II степена мора да има завршене четворогодишње 

основне студије према раније важећим прописима на одговарајућој студијској групи.

Члан 3. 
 Заинтерсована лица подносе захтев за вредновање претходно оствареног обима 
студија након расписивања конкурса за упис на дипломске академске студије-мастер.

Захтев се подноси Служби за студентска питања уз пријаву на конкурс.

Члан 4. 
Уз захтев лице подноси:

- оверену фотокопију дипломе или уверење о дипломирању 
- уверење о положеним испитима 

Члан 5. 
 О захтеву одлучује Комисија коју одређује Одсек.

Комисија има најмање три члана, од којих је један шеф Одсека који је уједно и
председник Комисије.

Комисија је дужна да реши по захтеву у року од 7 дана од дана пријема захтева.

Члан 6. 
 Вредновање завршених студија Комисија ће вршити према години студија, тако да 
се свака година вреднује са 60 ЕСПБ бодова.

Члан 7. 
 Након пријема захтева и увида у документацију Комисија саставља извештај.

У извештају Комисија констатује да ли се претходно остварени обим студија може 
вредновати са 240 ЕСПБ бодова што је услов за упис на дипломске академске студије –
мастер.

Извештај комисија доставља декану Факултета.



Члан 8. 
По достављеном извештају комисије декан одлучује у форми решења.
Уз решење из става 1 овог члана кандидату се достваља и Извештај комисије.

Члан 9. 
 Уколико захтев кандидата буде позитивно решен, исти се уписује на дипломске 
академске студије - мастер у складу са условима конкурса и Закона.

Члан 10. 
 Овај Правилник ступа на снагу у року од 8. дана од дана доношења.
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