
ДРУГИ УПИСНИ РОК НА II И III ЦИКЛУСУ СТУДИЈА У АКАДЕМСКОЈ 2022/23. ГОДИНИ 

II циклус студија  

Упражњена мјеста на II  циклусу студија 

  
 

                               Упражњено 
Упражњено 

укупно 

Студијски програм Излазни профил Буџет РС 
Самофинансирање 

Ванредни 
Страни 

држављани 
Укупно 

Историја  мастер историје – 300 ECTS 3 3 3 2 11 

Филозофија  мастер филозофије – 300 

ECTS 
0 

5 
3 2 10 

Социологија  мастер социологије – 300 

ECTS 
4 

3 
1 1 9 

Новинарство –смјер комуникологија смјер новинарство – мастер 

новинарства - 300 ECTS 
5 

10 
2 2 19 

Педагогија  мастер педагогије – 300 

ECTS 
6 

5 
2 5 18 

Руски и српски језик и књижевности мастер руског и српског 

језика и књижевности - 300 

ECTS 

 

3 

1 

0 2 6 

Српски језик и књижевност  мастер српског језика и 

књижевности -  300 ECTS 

 

6 
0 

0 5 11 

Општа књижевност и библиотекарство  

      

мастер библиотекарства - 

300 ECTS 

мастер компаративне 

књижевности - 300 ECTS 

 

 

2 

1 

1 1 5 

Енглески језик и књижевност  мастер енглеског језика и 

књижевности – 300 ECTS 

 

2 
5 

5 2 14 

Математика и физика  мастер математике - 300 

ECTS 
4 

5 
1 2 12 



мастер физике - 300 ECTS 

 

 

Математика и рачунарство  

 

мастер математике - 300 

ECTS 

мастер информатике - 300 

ECTS 

 

 

5 

5 

1 2 13 

Психологија  мастер психологије -  300 

ECTS 
0 

0 
0 3 3 

Географија  мастер географије -  300 

ECTS 
4 

5 
3 2 14 

Кинески језик и књижевност  мастер кинеског језика и 

књижевности -  300 ECTS 
2 

5 
1 2 10 

Њемачки језик и књижевност мастер њемачког језика и 

књижевности – 300 ECTS 
0 

4 
3 2 9 

УКУПНО     164 

 

Други уписни рок организоваће се према сљедећим терминима: 

(1) пријављивање кандидата вршиће се од 31. 10. до 8. 11. 2022. године; 

(2) полагање пријемног испита одржаће се 9. 11. 2022. са почетком у 9,00 часова; 

(3) објављивање резултата конкурса је 10. 11. 2022. године до 14,00 часова; 

(5) упис примљених кандидата обавиће се од 11. 11. до 14. 11. 2022. године. (сваког радног дана) 

Приликом пријаве на конкурс, кандидати су дужни доставити сљедећа документа: 

 овјерену копију дипломе првог циклуса (или увјерења о дипломирању ако није извршена промоција), односно 

овјерену копију дипломе основних студија за студенте који су завршили студије по Закону о универзитету (оригинали 

се достављају на увид приликом предаје докумената), 

 овјерену копију увјерења о положеним испитима првог циклуса студија или овјерену копију додатка дипломи, 

 извод из матичне књиге рођених, 



 увјерење о држављанству, 

 наставни план и програм завршених студија овјерен од стране факултета (за студенте који су завршили студије на 

другом факултету) 

 накнада од 60 КМ у сврху полагања пријемног испита, плаћа се на издвојеном шалтеру поште на Факултету 

 накнада од 30 КМ за подношење захтјева за  еквиваленцију,  плаћа се на издвојеном шалтеру поште на Факултету 

Кандидати који су завршили студије по Закону о универзитету, дужни су провести поступак еквиваленције.  

Напомена: Образац пријаве и образац захтјева за еквиваленцију, може се преузети на шалтеру студентске службе или 

електронски. 

 

III циклус студија 

Упражњена мјеста на III  циклусу студија 

 

Студијски програм Самофинансирање Страни држављани Укупно 

Филологија 15 5 20 

Филозофија 5 3 8 

Математика 5 3 8 

Укупно 25 11 36 

 

Други уписни рок организоваће се према сљедећим терминима: 

(1) пријављивање кандидата вршиће се од 31. 10. до 8. 11. 2022. године; 

(2) објављивање резултата конкурса је 10. 11. 2022. године до 14,00 часова; 

(3) упис примљених кандидата обавиће се од 11. 11. до  14. 11. 2022. године. (сваког радног дана) 



Услови за упис на III циклус студија 
 

1. Завршене одговарајуће дипломске академске студије са најмање 300 ECTS бодова 

 

2. Завршене послиједипломске-магистарске студије за стицање назива магистра наука на одговарајућим научним областима (упис на другу 
годину студија, уз услов претходног признавања испита са магистарског студија, осим за новолиценциране студијске програме) или 

 

3. Еквиваленцију звања стеченог по раније важећим прописима изједначено са звањем које се стиче завршетком другог циклуса студија из 

одговарајуће научне области 

 

4. Знање једног страног језика и испуњеност других услова у зависности од научне области који се могу прописати актима факултета  

 

5. Остварена просјечна оцјена 8,00 и на I и на II циклусу студија 

 

 

 
   

 Приликом пријаве на конкурс, кандидати су дужни доставити сљедећа документа:  

 

- овјерену копију дипломе првог и другог циклуса, односно овјерену копију дипломе основних и магистарских студија за студенте по 

старом неболоњском програму односно еквиваленцију звања стеченог по раније важећим прописима изједначеног са звањем које се 

стиче завршетком другог циклуса студија  (оригинали се достављају на увид приликом предаје докумената),  

- додатак дипломи за I и  II циклус студија (овјерене копије) или увјерење о положеним испитима за основне и магистарске студије, са 

просјечно оцјеном 

- извод из матичне књиге рођених, 

- увјерење о држављанству које није старије од шест мјесеци, 

- наставни план и програм (за студенте по старом неболоњском програму) 

- доказ о познавању страног језика (увјерење о положеним испитима првог и другог циклуса студија, односно увјерење надлежне 
установе)  

- библиографија 

 

 


