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Универзитет у Новом Саду 

Филозофски факултет 

Број: 01-313/1 

Дана, 20.3.2015. године 

 
 

На основу члана 75 Статута Филозофског факултета у Новом Саду, Настaвно-

научно веће Факултета на седници одржаној дана 20.3.2015. године (измене 3.2.2017. 

године, 13.5.2022. године, 2.12.2022. године) донело је  

 

ПРАВИЛНИК О УПИСУ КАНДИДАТА 

на студијске програме које реализује Филозофски факултет 

       

Пречишћен текст 

Опште одредбе 
 

Члан 1. 

 

Овим Правилником утврђују се услови и начин уписа, поступак полагања 

пријемних испита, поступак утврђивања редоследа кандидата за упис, начин бодовања, 

услови уписа виших година студија и друга питања од значаја за упис на акредитоване 

студијске програме које реализује Филозофски факултет Универзитета у Новом Саду (у 

даљем тексту: Факултет). 

 

Упис на основне академске студије (ОАС) 
 

Члан 2. 

 

У прву годину ОАС на Факултету може се уписати лице које има завршено средње 

образовање у четворогодишњем трајању и које испуњава услове утврђене законом којим 

је регулисана област високог образовања, општим актима надлежног министарства, 

Статутом и општим актима Универзитета у Новом Саду (у даљем тексту: УНС), Статутом 

и општим актима Факултета и акредитованим студијским програмом ОАС. 

 

Члан 3. 

 

Припадници српске националне мањине из суседних земаља могу се школовати у 

Републици Србији под условима које одређује надлежно министарство. 

 

Члан 4. 

 

Страни држављани могу да се упишу на акредитовани студијски програм ОАС под 

истим условима као и држављани Републике Србије. 

Страни држављани плаћају школарину у току целог школовања, осим ако 

међународним споразумом или билателарним споразумом универзитета није другачије 
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одређено. 

Страни држављани могу да се упишу на студијски програм ОАС ако пруже доказ о 

познавању српског језика у складу са Статутом УНС, односно о познавању језика на којем 

се изводи настава и доказ о здравственом осигурању. 

 

Члан 5. 

 

 Кандидати приликом пријаве на конкурс подносе на увид оригинална документа, у 

складу са општим актима надлежног министарства, а уз пријавни лист предају фотокопије 

ових докумената и осталу потребну докуменатцију у складу са текстом конкурса. 

 

Члан 6. 

 

Рангирање кандидата за упис у прву годину ОАС обавља се према резултату 

постигнутом на пријемном испиту, односно испиту за проверу склоности и подобности за 

студије, према општем успеху постигнутом у средњој школи и према листи жеља које је 

кандидат навео у пријавном листу. 

Кандидат у пријавном листу наводи највише три жеље односно студијска 

програма/модула која жели да упише.  

Положен пријемни испит на студијском програму/модулу означеном као прва 

жеља, призанаје се као положен пријемни испит на престала два студијска 

програма/модула односно жеље. 

Под општим успехом у средњој школи подразумева се збир свих просечних оцена из 

свих предмета у првом, другом, трећем и четвртом разреду помножен са 2 (два). 

Општи успех у средњој школи рачуна се заокруживањем на две децимале. 

По овом основу кандидат може стећи најмање 16, а највише 40 бодова. 

На пријемном испиту кандидат може да освоји највише 60 бодова. 

 
Ако два кандидата имају исти укупни број бодова на ранг листи за упис на ОАС, онда се 

предност даје кандидату који је у оквиру укупног броја бодова остварио већи број бодова на 

пријемном испиту.  

 

Члан 7. 

 

Минимални број бодова на пријемном испиту потребан за упис износи 14, под 

условом да је кандидат приступио полагању свих делова пријемног испита, у складу са 

програмом пријемног испита. 

Кандидат који на пријемном испиту освоји мање од 14 бодова, губи право на 

рангирање, односно губи право уписа на Факултет. 

 

Члан 8. 

 

Кандидат који конкурише за упис у прву годину основних академских студија 

полаже пријемни испит. 
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Припадник националне мањине чији је језик у службеној употреби на територији 

АП Војводине може полагати пријемни испит на матерњем језику, на основу личног 

захтева поднетог у писаном облику приликом пријаве на конкурс за упис на студијски 

програм, осим ако пријемни испит обухвата писмену и/или усмену проверу знања 

одређеног страног језика. 

Лица са инвалидитетом могу полагати пријемни испит на начин прилагођен 

њиховим потребама, на основу личног захтева поднетог у писаном облику приликом 

пријаве на конкурс за упис, у складу са објективним могућностима Факултета. 

 

Члан 9. 

 

Пријемни испит за упис на акредитовани студијски програм ОАС полажу сви 

кандидати, независно од броја пријављених кандидата. 

 

Члан 10. 

 

Пријемни испит не полажу: 

 ученици трећег и четвртог разреда средње школе који су освојили једно од прва 

три појединачна места на републичком такмичењу које организује надлежно 

министарство или на међународном такмичењу из предмета који се полаже на 

пријемном испиту, а признаје им се да су постигли максималан број бодова из тог 

предмета; 

 лица која већ имају завршен први степен студија, на лични захтев. 

 

Пријемни испит 
 

Члан 11. 

 

Пријемни испит обухвата програмске садржаје који су изучавани у средњој школи 

у четворогодишњем трајању (програм гимназије општег или друштвено-језичког смера).  

Пријемни испит може обухватати и проверу посебних склоности и подобности за 

студије. 

 

Члан 12. 

 

Програм, садржај и начин полагања пријемног испита утврђује се акредитованим 

студијским програмом ОАС који се реализује на Факултету. 

Пријемни испит полаже се или писмено или усмено или комбиновано. 

Ако се пријемни испит полаже тестирањем, тестови су сачињени тако да је могуће 

закључити колико је кандидат имао позитивних, а колико негативних одговора (свако 

питање се вреднује одређеним бројем бодова), како би се могао одредити укупан број 

бодова потребан за утврђивање редоследа кандидата. 

 

Члан 13. 
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Подаци о садржају и начину полагања пријемног испита и вредновања резултата 

постигнутих на пријемном испиту за упис на сваки акредитовани студијски програм ОАС 

објављују се у посебном Информатору Филозофског факултета и на интернет страници 

Факултета најкасније 90 дана пре објављивања конкурса за упис у прву годину студија у 

наредној школској години.  

Члан 14. 

 

Наставно-научно веће образује Комисију за упис, чији су чланови, по правилу, 

шефови одсека и руководиоци акредитованих студијских програма ОАС. Председник 

Комисије за упис је продекан за наставу.  

На предлог одсека или друге организационе јединице, Наставно-научно веће 

именује председника и чланове комисије за реализацију пријемног испита (у даљем 

тексту: комисија за пријемни испит) за одређени акредитовани студијски програм ОАС.  

Комисија за пријемни испит реализује пријемни испит, вреднује резултате које су 

кандидати постигли на пријемном испиту, саставља листу кандидата према броју 

освојених бодова и доставља је Служби за студентска питања и наставу (у даљем тексту: 

Студентска служба). 

 

 

 

Члан 15. 

 

Одсеци, центри и друге организационе јединице Факултета могу да организују и 

спроводе активности са циљем представљања и промоције акредитованог студијског 

програма и припремну наставу за полагање пријемног испита, уз сагласност Наставно-

научног већа. 

Похађање припремне наставе за полагање пријемног испита не утиче на статус 

кандидата приликом пријављивања на конкурс и полагања пријемног испита. 

Наставници и сарадници који учествују у реализацији припремне наставе за упис 

на одређени акредитовани студијски програм, не могу да буду чланови Комисије за 

пријемне испите и/или Комисије за реализацију пријемног испита.  

 

Члан 16. 

 

Место и време полагања пријемног испита утврђују се конкурсом за упис студената 

у прву годину ОАС. 

 

 

Правила понашања кандидата на пријемном испиту 
 

Члан 17. 

 

Кандидати су обавезни да на полагање пријемног испита, односно испита за 

проверу склоности и способности понесу са собом важећи документ, личну карту или 

пасош, ради идентификације. 
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Кандидат чији идентитет није могуће утврдити не може полагати пријемни испит. 

Кандидати приликом полагања пријемног испита не смеју да користе унапред 

припремљене материјале, преписују од других кандидата, разговарају са другим 

кандидатима, ометају друге кандидате, користе мобилне телефоне, електронска помагала 

и слично. 

Уколико се пријемни испит полаже писмено, кандидат може на листу за одговоре 

да исправи погрешан одговор, али је дужан да се поред исправке потпише, и/или исправку 

потписом оверава дежурно лице.  

Уколико комисија за пријемни испит утврди да се кандидат не придржава правила 

из претходних ставова, има право да донесе одлуку да удаљи кандидата из просторије и да 

кандидату вреднује резултате постигнуте на пријемном испиту са 0 (нула) бодова, што се 

наводи у писменој белешци уз ранг листу коју комисија доставља Студентској служби. 

 

Правила понашања дежурних чланова комисије за реализацију пријемног испита 
 

Члан 18. 

 

Пре полагања пријемног испита комисија за пријемни испит дужна је да распореди 

довољан број дежурних лица у просторији/просторијама у којима се полаже пријемни 

испит. 

Дежурна лица дужна су да провере идентитет кандидата, на основу увида у важећи 

лични документ, да упозоре кандидате да је обавезно да искључе мобилне телефоне, да 

није дозвољено напуштање просторије и/или комуницирање са другим кандидатима током 

пријемног испита и да их упознају са правилима одржавања реда за време пријемног 

испита. 

Дежурна лица дужна су да кандидатима дају јасна и прецизна упутства за полагање 

пријемног испита и да обезбеде поштовање правила из претходног става овог члана.  

Кандидат који има примедбе на рад и понашање дежурних лица за време полагања 

пријемног испита има право да поднесе писмени приговор Комисији за упис у року од 1 

(једног) сата од завршетка пријемног испита. 

 

Утврђивање редоследа кандидата за упис 

 

Члан 19. 

 

Редослед кандидата за упис у прву годину студијског програма ОАС на ранг листи 

утврђује се на основу општег успеха постигнутог у средњем образовању, резултата 

постигнутих на пријемном испиту и према листи жеља које је кандидат навео у пријавном 

листу, с тим да кандидат може стећи укупно највише 100 бодова. 

Члан 20. 

 

Редослед кандидата за упис у прву годину ОАС утврђује се појединачно за сваки 

студијски програм. 

 

Члан 21. 
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Кандидат може бити уписан на терет буџета ако се налази на јединственој ранг 

листи до броја одобреног за упис кандидата на терет буџета, ако освоји више од 50 бодова. 

Кандидат може бити уписан као самофинансирајући студент ако се на јединственој 

ранг листи налази до броја одобреног за упис самофинансирајућих студената, а има 

најмање 30 бодова. 

 

Члан 22. 

 

Факултет  објављује прелиминарну ранг  листу  пријављених  кандидата,  на  

огласној  табли  и интернет страници факултета у року који је утврђен конкурсом. 

Кандидат може поднети приговор на регуларност поступка утврђеног конкурсом, 

регуларност  претходне  провере  способности,  регуларност  пријемног  испита  или  своје 

место на ранг листи у року од 36 сати од објављивања прелиминарне ранг листе. 

Приговор се подноси Комисији за упис, на чији предлог декан Факултета доноси 

решење по приговору, у року од 24 сата од пријема приговора. 

 

 

Члан 23. 

 

Сваки  кандидат  има  право  на  увид  у  резултате  које  је  постигао  на  пријемном 

испиту. 

Резултати се дају на увид искључиво кандидату који је полагао пријемни испит уз 

претходну идентификацију. 

Резултати се не дају на увид родитељима, пријатељима и осталим лицима која су у 

пратњи кандидата. 

Увид у резултате пријемног испита кандидат може искључиво добити у термину 

предвиђеном за давање информација. 

 

Члан 24. 

 

Након одлучивања о приговорима и жалбама Факултет утврђује и објављује 

коначну ранг листу кандидата за сваки студијски програм са укупним бројем бодова 

стеченим по свим критеријумима. 

Коначна ранг листа је основ за упис кандидата. 

Универзитет објављује коначну ранг листу на интернет страници Универзитета. 

Ако кандидат који је остварио право на упис не изврши упис у року утврђеном у 

конкурсу, уместо њега ће се уписати следећи кандидат према редоследу утврђеном по 

коначној ранг листи. 

 

Члан 25. 

 

Кандидати који стекну право на упис подносе документа у складу са општим 

одредбама које прописује надлежно министарство.  

Фотокопије докумената кандидата који нису примљени на конкурс се не враћају. 
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Члан 26. 

 

Након завршетка рока за упис кандидата, Факултет оглашава непопуњена места за 

упис, утврђује општу ранг листу неуписаних кандидата (кандидата који су положили 

пријемни испит, а нису остварили право на упис). 

Сви кандидати који су положили пријемни испит, а нису остварили право на упис, 

рангирају се према броју бодова који су остварили на основу општег успеха постигнутог у 

средњем образовању и резултата постигнутих на пријемном испиту.  

Ближе услове и начин формирања ранг листе и уписа кандидата који су положили 

пријемни испит, а нису остварили право на упис, утврђује Наставно-научно веће на 

предлог одсека, односно руководилаца студијских програма. 

 

 

Право на упис студената првог, другог и трећег степена академских студија и    

лица   које   има   стечено   високо образовање 
 

Члан 27. 

 

На основне студије, без полагања пријемног испита може да се упише и студент 

првог, другог и трећег степена студија Универзитета у Новом Саду или друге самосталне 

високошколске установе под условом: 

 да је савладао део истог или сродног студијског програма/или модула; 

 да је писани захтев за упис поднео у периоду од 1. до 15. септембра текуће године; 

 да је уз захтев из претходног става поднео и захтев за признавање испита, 

студијски програм, уверење о положеним испитима и доказ да је уплатио трошкове 

односно накнаду за признавање испита. 

О испуњености услова за упис на одговарајућу годину студија одлучује Одсек након 

извршеног признавања испита и предлаже декану признавање испита и упис на 

одговарајућу годину студија.  

Декан о предлогу из става 1 одлучује у форми решења. У решењу се наводе испити и 

друге студијске обавезе које се признају, обавезе у наставку студија и стечени статус 

студента. 

 

О испуњености услова за упис декан доноси решење у којем наводи испите и друге 

извршене студијске обавезе које се признају, обавезе у наставку студија и стечени статус 

студента. 

Студент из става 1. овог члана може остварити право на упис ако Факултет има 

просторне и друге услове и ако укупан број студената уписаних на студијски 

програм/модул не прелази акредитацијом одобрени број. 

Студент из става 1. овог члана може се уписати у статусу буџетског студента ако је 

пружио доказ о престанку статуса буџетског студента на другој високошколској утанови, 

ако је у претходној школској години остварио најмање 60 ЕСПБ бодова и ако је остварио 

право на упис у оквиру квоте студената који се финансира из буџета на години у коју је 

студенту одобрен упис. 
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Услови утврђени овим чланом аналогно се примењују и на лице које има стечено 

високо образовање ако поднесе писани захтев за упис на основне академске студије.  

Лице са стеченим високим образовањем може се уписати у статусу 

самофинасирајућег студента. 

 

Право на упис лица коме је престао статус студента 

 

Члан 28. 

 

Лице којем је престао статус студента у складу са законом и општим актима УНС и 

Факултета могу да поднесу захтев за упис на студијски програм ОАС под следећим 

условима: 

1. да је захтев за упис поднет у првој половини септембра, у складу са конкурсом за 

упис кандидата,  

2. да се изврши упис на акредитовани студијски програм ОАС, који се реализује у 

време подношења захтева за упис,  

3. да Факултет има просторне и друге могућности за омогућавање наставка 

студирања и 

Упис лица којем је престао статус студента врши се на основу решења декана 

Факултета, којим се утврђују признати испити и преостале обавезе. 

  

Упис на мастер академске студије (МАС) 
 

Члан 29. 

 

У прву годину мастер академских студија може се уписати лице које је завршило 

одговарајуће основне академске студије утврђене студијским програмом и остваривши: 

1.   најмање 180 ЕСПБ бодова – ако мастер академске студије имају 120 ЕСПБ бодова; 

2.   најмање 240 ЕСПБ бодова – ако мастер академске студије имају 60 ЕСПБ  бодова. 

Акредитованим студијским програмом/модулом МАС утврђује се који су 

акредитовани студијски програми ОАС одговарајући за упис.  

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

ступања на снагу Закона о високом образовању имају право на упис на студије из става 1. 

овог члана под условима и на начин прописан овим Правилником и општим актом 

Факултета и то: 

 лица која имају стечено високо образовање у трајању од најмање осам семестара имају 

право да упишу МАС у обиму од најмање 60 ЕСПБ бодова; 

 лица која имају завршено високо образовање у трајању краћем од осам семестара 

имају право да упишу МАС у обиму од најмање 120 ЕСПБ бодова. Исто лице може 

уписати МАС у обиму од 60 ЕСПБ бодова, уз полагање диференцијалних испита из 

одговарајућег студијског програма ОАС у обиму од 60 ЕСПБ и то на основу решења 

декана Факултета.    

 

Члан 30. 
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Акредитованим студијским програмом МАС може бити предвиђено полагање 

пријемног испита, односно садржај, начин полагања и вредновања пријемног испита, који 

може обухватити и проверу посебних склоности и подобности за студије. 

Подаци о садржају и начину полагања и вредновања пријемног испита за упис на 

акредитовани студијски програм МАС објављују се у посебном Информатору 

Филозофског факултета и на интернет страници Факултета најкасније 90 дана пре 

објављивања конкурса за упис у прву годину студија у наредној школској години. 

 

Члан 31. 

 

На предлог одсека или друге организационе јединице Наставно-научно веће 

утврђује састав Комисије за упис. Чланови Комисије су по правилу шефови одсека и 

руководиоци акредитованих студијских програма мастер академских студија. Председник 

Комисије је продекан за наставу. 

На предлог одсека или друге организационе јединице, Наставно-научно веће 

именује председника и чланове комисије за реализацију пријемног испита (комисија за 

пријемни испит) за упис на одређени акредитовани студијски програм МАС.  

Комисија за реализацију пријемног испита вреднује резултате које су кандидати 

постигли на пријемном испиту, саставља листу кандидата према броју освојених бодова и 

доставља је Студентској служби. 

Комисија за упис пре утврђивања редоследа кандидата посебно разматра пријаве 

кандидата који не испуњавају услове за упис предвиђене овим Правилником и 

акредитованим студијским програмом и утврђује предлог решења у којем се наводе 

диференцијални испити из предмета у оквиру курикулума одговарајућег студијског 

програма ОАС. 

Студентска служба саставља ранг листу пријављених кандидата на основу решења 

декана о обавези полагања диференцијалних испита. 

Диференцијалне испите, утврђенe решењем декана, уписани студенти су дужни да 

положе у току студија. Положени диференцијални испити наводе се у додатку дипломи, у 

рубрици у којој се евидентирају положени испити који нису предвиђени акредитованим 

студијским програмом мастер академских студија.  

 

Члан 32. 

 

Рангирање кандидата врши се за сваки акредитовани студијски програм МАС, на 

основу примене следећих критеријума: 

1. Редослед кандидата који имају завршен одговарајући студијски програм ОАС 

обима 240 ЕСПБ за упис на прву годину МАС обима 60 ЕСПБ утврђује се на 

основу опште просечне оцене остварене на ОАС, времена студирања на ОАС и 

додатних ЕСПБ остварених у току ОАС (додатни или факултативни предмети). 

Укупни број бодова за упис на МАС обима 60 ЕСПБ израчунава се према следећој 

формули: У = А – Б х 0,05 + Д : 10, при чему је А = просечна оцена остварена у 

току основних академских студија обима 240 ЕСПБ, Б = број месеци трајања 

студирања преко 54, а Д = додатни ЕСПБ остварени полагањем факултативних или 

додатних испита у току ОАС. 
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2. Редослед кандидата који имају завршен одговарајући студијски програм ОАС за 

упис на прву годину МАС обима 120 ЕСПБ утврђује се на основу опште просечне 

оцене остварене на ОАС, времена студирања на ОАС и додатних ЕСПБ остварених 

у току ОАС. Укупни број бодова за упис на МАС обима 120 ЕСПБ израчунава се 

према одговарајућој формули: У240 = А – Б240 х 0,05 + Д : 10, за кандидате који 

имају завршене ОАС обима 240 ЕСПБ, или У180 = А – Б180 х 0,05 + Д : 10, за 

кандидате који имају завршене ОАС обима 180 ЕСПБ, при чему је А = просечна 

оцена остварена у току ОАС, Б240 = број месеци трајања студирања преко 54, Б180 = 

број месеци трајања студирања преко 42, а Д = додатни ЕСПБ остварени 

полагањем факултативних или додатних испита у току ОАС. 

3. Редослед кандидата који не испуњавају услове предвиђене овим Правилником и 

акредитованим студијским програмом/модулом утврђује се на основу броја бодова 

израчунатих према следећој формули: КУ = У – (ДИФ : 3), при чему је КУ = 

коначни укупан број бодова, У = укупан број бодова остварен према формули 

утврђеној за студијски програм/модул, а ДИФ = број диференцијалних испита. 

4.  Редослед кандидата за упис на акредитоване студијске програме МАС за које је 

предвиђено полагање пријемног испита утврђује се по следећој формули: УП = У + 

П или КУ + П, при чему је У = укупан број бодова остварен према одговарајућој 

формули за утврђивање редоследа кандидата који имају завршен одговарајући 

студијски програм ОАС, КУ = коначни укупан број бодова остварен према 

формули за утврђивање редоследа кандидата који немају завршен одговарајући 

студијски програм ОАС, а П = број бодова остварен на пријемном испиту.  

 

У време студирања односно у број месеци трајања студирања из става 1 овог члана 

не урачунава се време мировања права и обавеза студената у смислу Закона о високом 

образовању. 
Члан 32а: 

Додатни критеријуми за рангирање кандидата приликом уписа на МАС 

1. Ако два кандидата имају исти укупни број бодова на ранг листи за упис на МАС, онда се 

предност даје кандидату са мањим бројем диференцијалних предмета. 

2. Ако два кандидата имају исти укупни број бодова на ранг листи за упис на МАС и исти 

број диференцијалних предмета, онда се предност даје кандидату са већим бројем ЕСПБ 

остварених преко положених факултативних предмета. 

3. Ако два кандидата имају исти укупни број бодова на ранг листи за упис на МАС, исти број 

диференцијалних предмета и исти број ЕСПБ остварених преко факултативних предмета, 

онда се предност даје кандидату са вишом просечном оценом оствареном на основним 

студијама. 

4. Ако два кандидата имају исти укупни број бодова на ранг листи за упис на МАС, исти број 

диференцијалних предмета, исти број ЕСПБ остварених преко факултативних предмета и 

исту просечну оцену остварену на ОАС, онда се предност даје кандидату са мањим бројем 

месеци трајања студирања ОАС преко 54. 

5. Уколико је за упис на студијски програм предвиђен пријемни испит, а два или више 

кандидата остварује исти укупни број бодова на ранг листи, предност се  даје кандидату 
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који је у оквиру укупног броја бодова остварио већи број бодова на пријемном испиту. Ако 

два или више кандидата са једнаким укупним бројем бодова остварују и исти број бодова 

на пријемном испиту, онда се предност кандидата одређује према додатним критеријумима 

од 1 до 4 из овог члана. 

 

 

Члан 33. 

 

Комисија за упис утврђује прелиминарну ранг листа кандидата са укупним бројем 

бодова за сваки акредитовани студијски програм МАС. 

Прелиминарна ранг листа објављује се на огласној табли и интернет страници 

Факултета. 

Кандидат може поднети приговор на регуларност поступка рангирања, регуларност  

пријемног  испита  или  своје место на ранг листи у року од 36 сати од објављивања 

прелиминарне ранг листе на факултету. 

Приговор се подноси Комисији за упис, на чији предлог декан доноси решење по 

приговору у року од 24 сата од пријема приговора. 

 

Члан 34.  

 

Сваки  кандидат  има  право  на  увид  у  резултате  које  је  постигао  на  пријемном 

испиту. 

Резултати се дају на увид искључиво кандидату који је полагао пријемни испит уз 

претходну идентификацију. 

Резултати се не дају на увид родитељима, пријатељима и осталим лицима која су у 

пратњи кандидата. 

Увид у резултате пријемног испита кандидат може искључиво добити у термину 

предвиђеном за давање информација. 

 

Члан 35. 

 

Након одлучивања о приговорима и жалбама Универзитет објављује коначну ранг 

листу на интернет страници Универзитета. Коначна  ранг  листа  је основ  за  упис  

кандидата  на  МАС  у оквиру броја који одређен конкурсом. 

Ако кандидат који је остварио право на упис не изврши упис у року утврђеном у 

конкурсу уместо њега ће се уписати следећи кандидат према редоследу утврђеном по 

коначној ранг листи. 

 

Упис на специјалистичке академске студије 
 

Члан 36. 

 

У прву годину специјалистичких академских студија може се уписати лице које је 

завршило одговарајуће мастер академске студије утврђене студијским програмом, 
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остваривши најмање 300 ЕСПБ бодова и лице које је завршило основне академске студије, 

остваривши најмање 240 ЕСПБ бодова, у којем случају студије трају најмање 2 године, са 

најмање 120 ЕСПБ бодова. 

На предлог Наставно-научног већа, декан именује чланове Комисије за упис на 

специјлаистичке студије. Председник Комисије је продекан за наставу. 

За сваки  студијски  програм  утврђује  се ранг  листа  свих  кандидата  са  укупним 

бројем бодова. 

Ближе услове и начин утврђивања редоследа кандидата на ранг листи за упис на 

студијске програме специјалистичких академских студија утврђује Наставно-научно веће 

на предлог одсека, односно руководиоца студијског програма. 

 

Члан 37. 

 

Универзитет објављује коначну ранг листу на интернет страници Универзитета. 

Коначна  ранг  листа  је основ  за  упис  кандидата  на специјалистичке академске  

студије  у оквиру броја који одређен конкурсом. 

 

Услови за упис на докторске студије 
 

Члан 38. 

 

У прву годину докторских студија може се уписати лице које има: 

1. завршене мастер академске студије са најмање 300 ЕСПБ бодова и просечну оцену 

најмање 8,00 уписану и у дипломи основних академских и дипломи мастер академских 

студија,  

2. академски назив магистра наука, ако није стекло докторат по раније важећим законским 

прописима у року који је утврђен законом, 

3. заршене основне студије према прописима који су важили пре ступања на снагу Закон о 

високом образовању. 

Студијским програмом докторских студија утврђују се одговарајуће мастер 

академске студије,  односно  научно  подручје  из  којег  је  стечен  академски  степен  

магистра,  као услов за упис на докторске студије. 

Студијским програмом докторских студија може се предвидети да се део 

студијског програма специјалистичких академских студија или део магистарских студија 

стечених по раније важећим законским прописима признаје за део студијског програма 

докторских студија. 

Редослед кандидата за упис на прву годину докторских студија утврђује се на 

основу мерила одређених Правилником о докторским студијама и стицању научног 

степена доктора наука Филозофског факултета у Новом Саду. 

 

Члан 38 а) 

 

Кандидати који имају завршене магистарске студије до ступања на снагу Закона о 

високом образовању могу поднети захтев за упис на докторске студије од 1. до 15. 

септембра текуће године.  
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Комисија за упис на ДС разматра поднети захтев и одлучује на основу признатих 

испита да ли и на коју годину ДС можемо уписати кандидата. 

 Захтев који подноси кандидат чини: уверење или диплома о завршеним 

магистарским студијама, уверење о положеним испитима и наставни план и програм 

уколико студије није завршио на ФФ.  

Уколико кандидат не испуњава услове за упис на другу/трећу годину  ДС, упућује 

се да конкурише за упис на прву годину студија. 

 

 

Упис године 

Члан 39. 

 

 Студент се сваке школске године приликом уписа одговарајуће године студија 

опредељује за предмете из студијског програма, при чему може да слуша и полаже 

обавезне и изборне предмете из уписане/одговарајуће године студија, а који су 

дефинисани структуром студијског програма ОАС, МАС или ДАС на који је уписан. 

Студент може уписати вишу годину ОАС, МАС или ДАС уколико је у претходној 

школској години остварио најмање 37 ЕСПБ у статусу самофинансирајућег студента, 

односно 48 ЕСПБ у статусу буџетског студента, уколико се рангира у оквиру укупног 

броја студената чије се студије финансирају из буџета, у складу са Законом. 

 

 Уколико студент није стекао потребан број ЕСПБ бодова (37 ЕСПБ бодова) за упис 

више године студија у наредној школској години поново уписује исту годину студија 

(обнова године) и слуша и полаже испите из предмета године студија коју је поново 

уписао (обновио), а које није положио. 

 Студент који не положи испит из обавезног предмета до почетка наредне школске 

године поново уписује исти предмет. Ако не положи изборни предмет, може уписати исти 

или се може определити за други изборни предмет. 

 

Члан 40. 

 

Студенти вишу годину студија започињу уписом зимског семестра одговарајуће године 

студија, а према Радном календару за текућу школску годину. 

 

По завршетку наставе, у семестру, сви студенти су дужни да овере семестар. Овером 

семестра студент стиче право да настави да извршава наставне обавезе у наредном 

семестру. 

 

Члан 41. 

Студент који је у последњој години студија и има статус студента који се финансира из 

буџета, задржава право да се финансира из буџета најдуже годину дана по истеку 

редовног трајања студија. 

Студент који је у складу са ставом 1 овог члана, задржао право да се финансира из буџета, 

има иста права, обавезе и одговорности као студент који се финансира из буџета у току 
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редовног трајања студија. 

 

Прелазне и завршне одредбе 
 

Члан 41. 

 

Даном  ступања  на  снагу  овог  Правилника  престаје  да  важи  ПРАВИЛНИК О 

ПОЛАГАЊУ ПРИЈЕМНИХ ИСПИТА И УПИСУ КАНДИДАТА на студијске програме 

које реализује Филозофски факултет од 10. 5. 2007. године. 

 

Члан 42. 

 

Овај Правилник ступа на снагу даном објављивања на огласној табли Филозофског 

Факултета. 

 

 

 

 

ДЕКАН  

ФИЛОЗОФСКОГ ФАКУЛТЕТА 

 

Проф. др Ивана Живанчевић-Секеруш 
 

 


