
На основу члана 205 . Статута Филозофског факултета у Новом Саду Савет Факултета 
на седници одржаној ........ донео је

П Р А В И Л Н И К 
о магистарским студијама 

I ОСНОВНЕ ОДРЕДБЕ

Члан 1.

Овим Правилником уређује се начин организовања магистарских студија, трајање 
магистарских студија, услови уписа на магистарске студије, правила магистарских 
студија, извођење наставе, пријава и одбрана магистерске тезе на Филозофском 
факултету (у даљем тексту: Факултет).

II ТРАЈАЊЕ МАГИСТАРСКИХ СТУДИЈА

Члан 2.

Магистарске студије се организују на Факултету по одсецима Факултета и трају две 
школске године односно четири семестра.

Одлуку о организовању или обустављању магистарских студија за сваки одсек 
појединачно доноси Наставно-научно веће Факултета (у даљем тексту: Веће Факултета) 
на предлог одсека. Одлука се доноси пре почетка сваке школске године.

Наставним планом и програмом магистарских студија утврђују се, по одсецима, 
тематске целине из којих ће се организовати магистарске студије.

Веће Факултета, на предлог одсека доноси наставни план магистарских студија уз 
сагласност Универзитета, а наставни програм магистарских студија доноси Наставно-
научно веће Факултета..

III УПИС НА МАГИСТАРСКЕ СТУДИЈЕ

Члан 3.

Прву годину магистарских студија може уписати лице које има високо образовање и 
општи успех најмање 8 (осам) на основним студијама из струка за које се организују 
магистарске студије.

Лице које је на основним студијама остварило просечну оцену мању од 8 (осам) може се 
уписати на магистарске студије под условом да положи квалификациони испит из две 
дисциплине уже научне области од значаја за упис на одговарајуће студије, са најмањом 
оценом 8 (осам).



На предлог одсека Веће Факултета може одобрити упис и лицу које има високо 
образовање и стручни назив из других области наука за које Факултет није матичан, по 
уисловом да положи квалификациони испит.

Квалификациони испити се полажу из предмета уже научне области које утврди 
одговарајући одсек.

Члан 4.

Страни држављанин се може уписати на магистарске студије под условима утврђеним 
Статутом Факултета и ако положи испит из језика на којем се одвија настава. 
Проверу знања језика обавља посебна трочлана комисија на одговорајућем Одсеку.

Члан 5.

Факултет расписује Конкурс за упис студената на магистарске студије на предлог 
одсека за сваку школску годину. 
Веће Факултета доноси одлуку о расписивању конкурса.

Конкурс садржи: 
- број студената који се могу уписати на магистарске студије на сваку студијску групу 
- врсту високог образовања као услов за упис одређених програма магистарских студија 
- висину школарине и 
- услове за упис страних држављана.

IV ПРАВИЛА МАГИСТАРСКИХ СТУДИЈА

Члан 6.

Студент магистарских студија има право да заврши студије по започетом наставном 
плану и програму у току од 5 година од уписа на студије. 
По искеку овог рока студент наставља студије по новом наставном плану и програму у 
својству самофинансирајућег студента.

Члан 7.

Студент је у обавези да обави све предиспитне обавезе утврђене наставним планом и 
програмом.

Члан 8.

Уписом у IV семестар студент стиче право да предложи тему магистарске тезе.

Члан 9.

Студент који у року од три године по одслушаном ИВ семестру не положи испите 
предвиђене наставним планом и програмом по којем је уписао студије прелази на 
најновији наставни план и програм односно утврђује му се разлика ипита које је у 
обавези да положи. 



Одлуку о признавању већ положених испита и разлици испита доноси одсек на лични 
захтев студента.

Члан 10.

Студент који је пријавио магистрску тезу, а није у року од три године положио 
предвиђене испите наставним планом и програмом по којем је уписао студије губи право 
на предложену тему магистарске тезе.

Члан 11.

Студент који је за време магистарских студија упућен на одслужење одноно дослужење 
војног рока, студенту који је због болести био спречен да студира, студент који је упућен 
на стручну праксу у земљи или иностраснству у трајању од најмање једног семестра, 
студенту родитељу детета до годину дана живота и студенткињи за време трудноће 
мирују права и обавезе.

Студент коме мирују права и обавезе може полагати испите из наставних предмета за 
које је испунио обавезе утврђене програмом студија.

Члан 12.

Студент уписан на магистарске студије на другом факултету може наставити студије на 
овом Факултету, на лични захтев, ако му статус студента није престао, тако што ће се 
уписати на одговарајућу годину студија у складу са наставним планом и програмом 
одговарајућег смера на који се уписује у статусу самофинансирајуђег студента.

Одлуку о упису доноси декан на предлог одсека. 
Студент не може пријавити магистарску тезу ако није био уписан најмање на другу 
годину магистарских студија на овом факултету.

V ИЗВОЂЕЊЕ НАСТАВЕ НА МАГИСТАРСКИМ СТУДИЈАМА

Члан 13.

Настава на магистарским студијама се остварује: предавањима, семинарима, 
консултацијама, стручном праксом и менторским радом, по научним областима одн. 
наставним предметима, утврђеним наставним планом и програмом магистарских 
студија.

О облику у коме ће се организовати настава по појединим одсецима одлучује Веће 
Факултета на предлог одсека. 
Ако се упише мање од 10 (десет) студената настава се одвија на начин предвиђен 
наставним планом и програмом. 
Ако се упише виће од 10 (десет) студената настава се организује на свим предметима 
предвиђеним наставним планом и програмом.



По одлуци Наставно-научног већа Факултета, професор у пензији може учествовати у 
извођењу предавања на магистарским студијама и оцењивати студенте на испитима из 
тих студија. 
На предлог одсека истакнути научник и стручњак може учествовати у остваривању 
дела наставе по одобрењу Наставно-научног већа Факултета.

Члан 14.

У циљу проучавања питања из области магистарских студија и сталног праћења, 
организовања, координације и других оперативних послова у вези са магистарским 
студијама декан Факултета, на предлог одсека, именује Координациони одбор за 
магистарске студије. 
Продекан за наставу је по својој функцији члан Координационог одбора.

VI ПРИЈАВА И ОДБРАНА МАГИСТАРСКЕ ТЕЗЕ

Члан 15.

Тему за магистарску тезу предлаже студент из предмета уже струке уз сагласност 
професора. 
Студент може бранити магистарску тезу у року од три године од дана одобравања теме 
магистарске тезе. 
На захтев студента, Веће Факултета може одобрити продужење рока за одбрану 
магистарске тезе, али не дуже од годину дана, ако процени да су разлози за то 
продужење оправдани. 
По истеку тога рока тема се сматра слободном.

Члан 16.

Предложену тему за магистарску тезу студент доставља Секретаријату Факултета са 
молбом за оцену подобности теме и кандидата. 
Предлог теме за магистарску тезу садржи проблем који се истражује, степен 
досадашње стражености, метод и очекиване резултате. 
Секретаријат Факултета доставља предлог теме за магистаску тезу Већу Факултета. 
Веће Факултета након достављеног предлога теме магистарске тезе, образује Комисију 
за оцену подобности теме и кандидата на предлог одсека. 
Комисија се састаоји од најмање три наставника и истраживача у одговарајућем 
научном звању, од којих најмање један није у радном односу на Факултету.

Члан 17.

Комисија из члана 16. овог Правилника даје мишљење о подобности теме магистарске 
тезе и кандидата у року од 45 дана од дана именовања и доставља га Већу Факултета. 
Комисија оцењује да ли су предложена теме и проблеми које кандидат намерава да 
истражи такви да могу представљати прилог науци, и предлаже студенту ментора из 
реда професора. 
Веће Факултета на основу извештаја Комисије одобрава тему и одређује студенту 
ментора из реда наставника Факултета на предлог одсека.



Члан 18.

Студент уз сагласност ментора може затражити промену одобрене теме за магистарску 
тезу, ако је промена теме у складу са програмом магистарских студија које је студент 
похађао, Већу Факултета. 
Захтев за промену теме магистарске тезе мора бити образложен.

Члан 19.

Студент може предложити Већу Факултета промену ментора, ако сматра да са 
ментором није постигао одговарајућу сарадњу у вези са израдом тезе. 
Веће Факултета ће, по прибављеном мишљењу одговарајућег одсека, одлучити о 
захтеву за промену ментора и именовати, на предлог одсека, новог ментора.

Члан 20.

Ментор има право да затражи да буде ослобођен обавезе менторства, ако у току рада 
са студентом дође до несагласности око израде тезе.

Члан 21.

Студент стиче право да преда магистарску тезу након положених испита предвиђених 
наставним планом и програмом студија.
Магистарска теза се предаје надлежној служби Факултета у 6 (шест) примерака.

Члан 22.

По пријему магистарске тезе, Веће Факултета на предлог одсека, именује Комисију за 
оцену и одбрану магистарске тезе, најкасније у року од 30 дана од дана пријема 
магистарске тезе.

Комисија за оцену и одбрану магистарске тезе се састоји од најмање три наставника и 
истра ж ивача у одговарајућем научном звању, од којих најмање један није у радном 
односу на Факултету.

Члан 23.

Студент може поднети Већу Факултета образложен захтев да се комисија за оцену и 
одбрну магистарске тезе у целини или поједини њени чланови разреше ако посумња у 
рад комисије или појединог њеног члана. 
Веће Факултета одлучује о захтеву студента у року од 30 дана од дана подношења 
захтева, по прибављеном мишљењу одсека.

Члан 24.

Ако комисија за оцену и одбрану магистарске тезе оцени да магистарска теза није 
резултат самосталног рада студента или да се тим радом не систематизују постојећа 
научна знања, нити даје теза допринос новим научним сазнањима, вратиће магистарску 
тезу на дораду са наведеним примедбама и упутствима. 



Рок за дораду односно прераду магистарске тезе не може бити дужи од шест месеци, 
по истеку тога рока теза се сматра не усвојеном.

Члан 25.

Комисија за оцену и одбрану магистарске тезе је дужна да извештај о оцени 
магистарске тезе достави Већу Факултета најкасније у року од 45 дана од именовања. 
Ако комисија не достави извештај о оцени магистарске тезе у предвиђеном року, 
Комисија је у обавези да декану Факултета достави писмено образложење односно 
разлоге због којих је прекорачен рок из става 1. овог члана. 
Декану се даје право да на предлог одсека продужи рок за достављање извештаја. 
Уколико постоје различита мишљења о вредности тезе Веће Факултета ће донети 
одлуку о проширењу састава комисије за два члана, на предлог одсека. Тако 
формирана комисија доноси одлуку већином гласова.

Члан 26.

Датум одбране магистарске тезе одређује председник комисије за оцену и одбрану 
магистарске тезе у договору са деканом Факултета и студентом.

Магистарску тезу и извештај Комисије Факултет ће учинити доступним јавности 
најмање 30 данаа пре јавне одбране тако што ће на огласној табли Факултета објавити 
име студента, назив теме магистарске тезе, време и место одбране, са напоменом да се 
теза може добити на увид у библиотеци Факултета.

Члан 27.

По истеку рока на који се магистарска теза ставља јавности на увид приступа се јавној 
одбрани.

Члан 28.

Студент може поднети захтев за одлагање рока за одбрану магистарске тезе из 
оправданих разлога. Оправданост разлога цени комисија за оцену и одбрану 
магистарске тезе.

Члан 29.

Када студент не приступи одбрани магистарске тезе из оправданих разлога председник 
комисије ће у договору са деканом и студентом утврдити нови датум одбране 
магистарске тезе.

Ако студент не приступи одбрани магистарске тезе, а у року од 30 (тридесет) дана не 
оправда изостанак, Комисија ће сачинити извештај у којем ће констатовати да је 
студент одустао од одбране и да не може више приступити одобрени ове магистарске 
тезе. 
Тема магистарске тезе се проглашава слободном.

Члан 30.



Приговоре поднете на магистарску тезу у прописаном року износи комисија у току 
одбране магистарске тезе. Одговоре на приговоре јавно образлажу чланови комисије и 
студент.

Члан 31.

О току одбране магистарске тезе води се записник, који потписују чланови Комисије. 
Записник о одбрани магистарске тезе усваја Веће Факултета.

Члан 32.

Студенту који је одбранио магистарску тезу Факултет издаје диплому о стеченом 
академском називу магистра наука из одговарајуће области.

VII ПРЕЛАЗНЕ И ЗАВРШНЕ ОДРЕДБЕ

Члан 33.

Студенти који су положили предвиђене испите, а нису пријавили магистарску тезу у 
обавези су да у року од три године пријаве и одбране магистарску тезу рок за пријаву и 
одбрану почиње да тече почев од школске 2002/2003. године.

Члан 34.

Овај правилник ступа на снагу осмог дана од дана објављивања на огласној табли 
Факултета.

Члан 35.

Даном доношења овог Правилника престаје да важи Правилник о магистарским 
студијама Филозофског факултета донет 5. 3. 1999. године.

П Р Е Д С Е Д Н И К 
САВЕТА ФАКУЛТЕТА
Проф. др Миленко Перовић

Нови Сад, 2003.


