
 
 
 
 
 
 
 
 
 

На основу чл. 123 Статута Филолошког факултета Универзитета у 

Београду, расписујемо 

 

 

Koнкурс 

за упис на докторске академске студије у школској 2014/15. години 

 

Филолошки факултет Универзитета у Београду ће у школској 2014/2015. години 

уписати 150 студената академских студија трећег степена–докторских академских студија, 

у обиму од укупно 180 ЕСПБ бодова, (у даљем тексту ДАС), у статусу самофинсирања, на 

акредитовани студијски програм Језик, књижевност, култура. 

ДАС су јединствене за све дисциплине које се изучавају на Филолошком факултету и 

организују се у пет модула, чије појединачне квоте нису унапред одређене.  

Модули су: 

 Језик 

 Књижевност  

 Култура 

 Српски језик 

 Српска књижевност 

 

Услови конкурса и мерила за утврђивање редоследа кандидата 

 

За упис на ДАС на Филолошком факултету могу конкурисати: 

 

а) лица са завршеним мастер академским студијама филолошког или сродног 

хуманистичког профила са најмање 300 ЕСПБ бодова и општом просечном оценом најмање 

8 (осам) на основним академским и мастер студијама; 

б) лица с академским називом магистра лингвистичких, књижевних и филолошких, 

односно сродних хуманистичких наука, ако нису пријавила докторску дисертацију, у складу 

са одредбом члана 128. Закона о високом образовању; 

в) лица која су стекла VII-1 степен филолошког или сродног профила по старим 

студијским програмима, који су важили до ступања на снагу Закона о високом образовању, 

уколико имају просечну оцену најмање 8 (осам); 

г) лица са завршеним мастер академским студијама филолошког или сродног 

хуманистичког профила са најмање 300 ЕСПБ бодова и општом просечном оценом мањом од 

8 (осам) на основним академским и мастер студијама, ако положе квалификациони испит за 

упис на ДАС на Филолошком факултету; 

д) лица са завршеним мастер академским студијама изван области хуманистичких 

наука са најмање 300 ЕСПБ бодова и општом просечном оценом најмање 8 (осам) на 

основним академским и мастер студијама могу конкурисати на модул Култура. 

Студент последипломских магистарских студија, уписан по прописима који су важили 

до ступања на снагу Закона, може у току студија прећи на студијски програм докторских 

студија, у оквиру истих или сродних области студија, под условима које прописује наставно 

научно веће факултет, односно Веће за студије при Универзитету.  

На докторске студије може се уписати лице које зна један светски језик. 

За кандидате који су стекли високо образовање према прописима који су важили до 

ступања на снагу Закона о високом образовању, узима се просечна оцена са основних 

студија која укључује дипломски рад. 



За кандидате који су завршили мастер академске студије рачуна се просек свих 

оцена основних академских и мастер академских студија, узимајући у обзир и завршни и 

дипломски рад, уколико за исти постоји оцена. 

 

Трошкови студија 

Школарина за ДАС у школској 2014/2015. години износи:  

 150.000,00 динара за 60 ЕСПБ бодова,  

 2000 евра (у динарској противвредности по средњем курсу НБС на дан 

уплате) за стране држављане који су укључени у редовну наставу, 

 6500 евра (у динарској противвредности по средњем курсу НБС на дан 

уплате) за стране држављане за које се огранизује посебна настава. 

 

Школарина се може уплатити у три једнаке рате, и то: 

 прва рата-при упису, 

 друга рата-до краја марта 2015. године и 

 трећа рата-до краја маја 2015. године. 

 

Када оствари услов за пријаву докторске дисертације, студент уплаћује надокнаду 

утврђену Ценовником у једнократном износу на име трошкова пријаве. Приликом предаје 

докторске дисертације студент уплаћује надокнаду утврђену Ценовником у једнократном 

износу на име трошкова одбране. 

 

Документа за пријављивање 

 

 оверена фотокопија дипломе или уверења о завршеним основним и мастер односно 

магистарским студијама са додатком дипломи, са оригиналима на увид;  

 страни држављани подносе решење о признавању стране високошколске исправе; 

држављани Србије, који су претходно образовање или део образовања завршили у 

иностранству, подносе решење о признавању стране високошколске исправе или 

потрвду о томе да је поступак признавања у току; 

 доказ о уплати 7.500,00 динара на име манипулативних трошкова конкурса (на број 

840-1615666-26, шифра плаћања 189); 

 пријавни лист (купује се у скриптарници Факултета). 

Документа за упис 

 индекс (купује се у скриптарници Факултета), 

 два пријавна листа ШВ-20 (купује се у скриптарници Факултета), 

 извод из матичне књиге рођених (уколико није унет податак о држављанству, 

прилаже се и потврда о држављанству), 

 две фотографије 3.5x4.5 цм, 

 доказ о уплати 10.000,00 динара на име манипулативних трошкова уписа (на број 

840-1615666-26, шифра плаћања 189), 

 доказ о уплати 100,00 динара за Универзитет у Београду на име накнаде за Центар 

за развој каријере (на број 840-1615666-26, шифра плаћања 189), 

 доказ о уплати прве рате школарине (на број 840-1615666-26, шифра плаћања 189), 

 страни држављани подносе доказ да су здравствено осигурани за школску 2014/15. 

годину и сертификат о познавању српског језика за стране држављане који ће 

пратити наставу на српском језику, 

 сертификат о познавању страног језика нивоа Б2 Филолошког факултета 

Универзитета у Београду (односи се на кандидате који у додатку дипломе или 

потврди о положеним испитима немају страни језик у трајању од 4 семестра), 

 сертификат о познавању српског језика за стране држављане који ће пратити 

наставу на српском језику. 

 

Распоред конкурса 

 

 пријављивање кандидата вршиће се од 23. септембра до 10. октобра 2014. године од 

10 до 14 сати у Центру за постдипломске студије, 

 објављивање листе пријављених кандидата 16. октобра 2014. године, 

 квалификациони испит 20, 21. и 22. октобра 2014. године, 



 објављивање прелиминарне ранг листе 27. октобра 2014. године, 

 објављивање коначне ранг листе 03. новембра 2014. године, 

 објављивање универзитетске коначне ранг листе, која је основ за упис кандидата 

04. новембра 2014. године, 

 упис примљених кандидата обавиће се од 10 до 16 сати у Центру за постдипломске 

студије Филолошког факултета по следећем распореду: 

- 05. новембра 2014. године (кандидати са редним бројем 1-40 на коначној ранг-

листи), 

          - 06. новембра 2014. године (кандидати са редним бројем 41-80), 

          - 07. новембра 2014. године (кандидати са редним бројем 81-118), 

          - 08. новембра 2014. године (кандидати са редним бројем 119-150). 

 

 

 

 


