На основу чл. 123 Статута Филолошког факултета Универзитета у Београду,
расписујем

II КОНКУРС
за стицање дипломе дипломских академских студија
(мастер) на Филолошком факултету Универзитета у
Београду
Овим конкурсом, због израженог интересовања, допуњује се Конкурс за
дипломске академске студије (мастер) на Филолошком факултету Универзитета у
Београду за 2008/09. школску годину, расписан 26. септембра 2008.
На основу одлуке Наставно-научног већа Филолошког факултета од 5. марта
2008, потврђене одлуком Савета Факултета од 25. марта 2008, Филолошки факултет ће
у текућој школској години уписати свршене студенте досадашњих четворогодишњих
студија (7-1 степен стручне спреме), заинтересоване за стицање дипломе дипломских
академских студија (мастер).

Услови
За упис на дипломске академске стдуије на Филолошком факултету може
конкурисати дипломирани студент овога факултета.
Дипломираном студенту Филолошког факултета за упис ових студија признаје
се 240 ЕСПБ. Факултет ће, у зависности од усмерења за које се кандидат определи,
одредити додатне садржаје које мора савладати и то тако што ће му признати 18
(алтернативно 24) ЕСПБ бодова са основних студија и имаће обавезу да стекне још 12
(алтернативно 6) ЕСПБ бодова по основу положених испита из предмета које му
одреди матична катедра, односно положеног испита из Технике академског писања, и
30 ЕСПБ бодова по основу дипломског рада. Студентима Катедре за српску
књижевност признаје се и дипломски рад са основних студија, односно 30 ЕСПБ
бодова и остаје им обавеза да стекну додатних 12 (алтернативно 6) ЕСПБ бодова и
положе испит из Технике академског писања.
Признавање предмета мастер програма вршиће се у складу са чл. 59 Статута
Филолошког факултета.
Дипломирани студент конкурише за студијску групу коју је завршио. Изузетно
студент са завршеном другом групом може конкурисати на мастер програм из опште
лингвистике, опште књижевности и библиотекарства и информатике, с тим што
такав кандидат полаже разлику у испитима из стручних предмета са основних студија,
на начин и у обиму који одреди матична катедра.

Рокови
Студенти који се упишу на дипломске академске студије по овом конкурсу
дужни су да одбране дипломски рад закључно са јануарским испитним роком 2010.
Студенти који су основне студије завршили у јануарском испитном року 2009,
тј. у текућој школској години, а упишу се по овом конкурсу, право на завршетак
дипломских академских студија стичу најраније у јануарском испитном року 2010.
године.
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Трошкови студија
Школарина за све студенте који се пријаве на овај конкурс износи 28.500,00
динара и укључује трошкове признавања испита, као и полагање утврђене разлике у
испитима. Школарина се уплаћује у једнократном износу, приликом уписа.
На име трошкова менторског рада, пријаве и одбране дипломског рада студент у
уплаћује накнаду од 10.000,00 динара једнократном износу, и то приликом пријаве теме
дипломског рада.

Уписне квоте
Уписне квоте за овај облик студија нису ограничене.
Коначну одлуку о броју примљених кандидата доносиће катедре, у складу са
својим кадровским могућностима.

Документа за спровођење конкурса и уписа
Документа за пријављивање:
• оверена фотокопија дипломе / уверења о дипломирању (оригинал на увид)
• доказ о уплати 1.500,00 динара на име манипулативних трошкова
Документа за упис:
• индекс
• два пријавна листа ШВ-20 за школску 2008/09.
• извод из матичне књиге рођених (ако није унет податак о држављанству,
прилаже се потврда о држављанству)
• две фотографије 4 × 6 цм
• доказ о уплати накнаде 1.500,00 динара на име трошкова уписа
• доказ о уплати школарине од 28.500,00 динара.

Распоред конкурса
•
•

пријава кандидата од 19, 20, 23, 24. и 25. марта 2009. у Одсеку за студентска
питања
упис примљених кандидата 27, 30. и 31. марта 2009.

Накнадног пријављивања и уписа на дипломске академске студије (мастер)
мимо овога конкурса у школској 2008/09. години неће бити.
Конкурс објавити на веб страници Филолошког факултета.

ДЕКАН
ФИЛОЛОШКОГ ФАКУЛТЕТА
проф. др Слободан Грубачић
Доставити:
– Одсеку за студентска питања
– продекану за наставу
– за огласну таблу Факултета
– катедрама за огласне табле
– Архиви
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