УПИС 2022
ВАЖНИ ДАТУМИ

Датум

ПРИЈАВА НА
КОНКУРС

ПОЛАГАЊЕ
ПРИЈЕМНОГ
ИСПИТА

РЕЗУЛТАТИ
ПРИЈЕМНОГ
ИСПИТА

Време

Напомена

Пријем докумената

22.6.2022.

од 10.00 до 15.00

Пријем докумената

23.6.2022.

од 10.00 до 15.00

Пријем докумената

24.6.2022.

од 10.00 до 13.00

Објављивање списка

24.6.2022.

до 20.00

Жалбе на број бодова
из средње школе и
редослед жеља

Списак са бројем бодова из средње школе (максимум 40 бодова) и
израженим редоследом жеља биће објављен на огласној табли и интернет
страници Факултета.

25.6.2022.

од 10.00 до 12.00

Жалбе се подносе на шалтерима у приземљу или електронском поштом
на адресу student@f.bg.ac.rs.

Распоред полагања
пријемног испита

27.6.2022.

до 10.00

Тест знања / писмени
испит

28.06.2022.

10.00 психологија
13.00 друге
студијске групе

Тест опште
информисаности

29.06.2022.

10.00 психологија
13.00 друге
студијске групе

Објављивање списка са
бројем бодова са
пријемног испита

30.6.2022.

до 18.00

Жалбе на остварен број
бодова

1.7.2022.

од 10.00 до 12.00

Увид у тестове

1.7.2022.

од 12.00 до 15.00

Телефонска прозивка
за кандидате са
афирмативних листа

1.7.2022.

у 16.00

Кандидати приликом пријављивања доносе на увид оригинална
документа, а предају неоверене фотокопије докумената, које се не
враћају кандидатима.

Веома је важно да се кандидати правовремено обавесте у којој сали
полажу пријемни испит. Распоред полагања пријемног испита, биће
објављен у приземљу и на сајту Факултета.
Време полагања пријемног испита је 10.00 (улазак у 9.45) за област
психологија а 13.00 (улазак у 12.45) за област андрагогија, археологија,
етнологија и антропологија, историја, историја уметности, класичне
науке, педагогија, социологија и филозофија. Промена термина
полагања није могућа.
На испиту кандидати морају имати листић са пријавним бројем који су
добили приликом пријављивања на конкурс, плаву хемијску оловку (не
смеју се користити графитне оловке, фломастери и др.) и личну карту
или пасош.
На огласној табли и интернет страници Факултета, биће истакнут списак
са бројем бодова који су кандидати стекли на пријемном испиту
(максимум 60 бодова, по 30 за тест знања и тест опште информисаности).
Кандидати који сматрају да им број бодова није тачно утврђен могу
поднети жалбу на шалтерима Одсека за студентска питања у приземљу
Факултета уз накнаду од 400 динара.
Кандидати могу остварити увид у сопствене тестове у за то предвиђеним
просторијама, чији ће распоред бити истакнут на шалтерима Одсека за
студентска питања и на сајту Факултета. Комисије за жалбе ће објавити
извештај на сајту Факултета истог дана до 20.00.
Током прозивке кандидати ће се изјаснити о коришћењу права на упис на
основу програма афирмативних мера. Прозивка се обавља само у случају
да се пријави више кандидата од одобреног броја места.

Прелиминарна ранг-листа и две посебне прелиминарне ранг-листе за
кандидате који су се определили за упис на основу афирмативних мера,
4.7.2022.
до 16.00
биће објављене на огласној табли и интернет страници Факултета.
Жалбе на
Жалбе на прелиминарне ранг-листе могу се поднети у архиви Факултета
прелиминарне
ранги на портирници Факултета у року од 36 сати од објављивања а најкасније
до
6.7.2022.
у
08.00
УТВРЂИВАЊЕ
листе
до 6.7.2022. у 08.00.
КОНАЧНЕ
Решење
по
жалбама
6.7.2022.
до
14.00
Комисија за упис ће донети решење по жалбама најкасније до 14.00.
РАНГ-ЛИСТЕ
Жалбе на решење Комисије подносе се декану најкасније до 7.7.2022. у
И
Жалбе декану
до 7.7.2022. до 14.00
14.00, у архиви Факултета и на портирници Факултета.
ОБЈЕДИЊЕНЕ
Решење декана
8.7.2022.
до 14.00
Декан доноси решење по жалби у року од 24 часа од пријема жалбе.
ЛИСТЕ
Коначна ранг-листа са укупним резултатом сваког кандидата (збир бодова
ПРИОРИТЕТА
за успех у школи и бодова са пријемног испита, максимум 100 бодова)
ЗА УПИС НА Коначна ранг-листа
биће објављена на огласној табли и интернет страници Факултета. На
до 9.7.2022. у 16.00
ЈАВНОЈ
листи ће бити назначено који кандидати могу да се упишу у статусу
ПРОЗИВЦИ
буџетских студената, а који као самофинансирајући.
Кандидати који су се нашли „испод црте“ ће на Обједињеној листи
Обједињена листа
приоритета за упис на прозивци бити рангирани на основу збира бодова
приоритета за упис на
до 9.7.2022. у 16.00
из средње школе и са пријемног испита, без обзира на студијски програм
прозивци
за који су се примарно пријавили и на изражени редослед жеља.
Упис на прву годину студија биће обављен на шалтерима Одсека за
Упис
11.7.2022.
од 10.00 до 14.00
студентска питања у приземљу Факултета. Кандидати не морају лично да
Упис
12.7.2022.
од 10.00 до 14.00
дођу на упис. Ако се кандидат који је стекао право на упис не упише
до краја термина за упис, односно 13.7.2022. у 12.00, Факултет ће
Упис
13.7.2022.
од 10.00 до 12.00
сматрати да је одустао од уписа.
Прозивка за стицање права на упис на основу Обједињене листе
приоритета обавиће се од 14.00 у амфитеатру. Кандидати који су се
Прва прозивка
13.7.2022.
од 14.00
нашли на Обједињеној листи приоритета и који желе да се упишу на
УПИС НА
Филозофски факултет треба да у амфитеатар дођу 15 минута раније.
ФАКУЛТЕТ
Ако се кандидат који је стекао право на упис по прозивци не упише до
Упис по прозивци
14.7.2022.
од 10.00 до 13.00
краја термина за упис, Факултет ће сматрати да је одустао од уписа.
Уколико неки од кандидата одустане од уписа и након што је стекао то
право прозивком, у амфитеатру ће бити организована друга прозивка за
Друга прозивка
14.7.2022.
од 14.00
стицање права на упис на основу Обједињене листе приоритета.
Упис по другој
Упис кандидата примљених по другој прозивци обавиће се на шалтерима
15.7.2022.
од 10.00 до 12.00
прозивци
Одсека за студентска питања, у приземљу Факултета.
* Детаљне информације о спровођењу пријемног испита и уписа на Филозофски факултет академске 2022/2023. године налазе се на интернет страници
Факултета на адреси: https://www.f.bg.ac.rs/files/prijemni-ispit-2022_23.pdf
Прелиминарна
ранг-листа

