
ИНФОРМАЦИЈЕ О ПРИЈЕМНОМ ИСПИТУ ЗА УПИС НА ДОКТОРСКЕ 

АКАДЕМСКЕ СТУДИЈЕ НА 

ОДЕЉЕЊУ ЗА ИСТОРИЈУ 

 

 

 

Рангирање кандидата за упис на докторске академске студије историје врши се на 

основу ПРАВИЛА ДОКТОРСКИХ СТУДИЈА НА ФИЛОЗОФСКОМ ФАКУЛТЕТУ У 

БЕОГРАДУ и то: 

1. резултата претходног рада (максимум 40 бодова), 

2. резултата пријемног испита (максимално 40 бодова) и 

3. квалитета мотивационог писма (максимум 20 бодова). 

 
 

1. РЕЗУЛТАТИ ПРЕТХОДНОГ РАДА 
 

Поред просека постигнутог на претходним нивоима академских студија и 

дужине студирања бодују се и објављени радови на основу Правила докторских 

студија на Филозофском факултету, чл. 10: „бодови за објављени рад по основу 

категоризације Министарства надлежног за науку (максимално 8). (Кандидат је 

обавезан да пријави један рад за који сматра да је репрезентативан, односно носи 

највећи број бодова по основу категоризације министарства надлежног за 

науку)“. Радове је потребно доставити као фотокопије у једном примерку. 
 

Категоризација радова се одређује искључиво на основу Правилника о 

категоризацији и рангирању научних часописа ("Службени гласник РС", број 159 од 

30. децембра 2020.) и Правилника о стицању истраживачких и научних звања 

("Службени гласник РС", број 159 од 30. децембра 2020.) – Прилог 2 

(Разврставање и начин вођења научно-истраживачких резултата) и Прилог 3 

(Врста и квантификација индивидуалних научноистраживачких резултата). 

 
 
2. ПРИЈЕМНИ ИСПИТ 

 

а) Тест из методологије историјске науке који ће саставити чланови Одељенске 

комисије за упис на докторске студије. 
 

Тест носи 10 поена. Чини га 5 питања. 

 

Литература за полагање теста из методологије историјске науке: 

Џ. Тош, У трагању за историјом, Београд 2008. 

Поглавља: Грађа (83–115), Коришћење извора (116–142), Писање и 

тумачење (175–203). 

Питања ће се односити искључиво на теоријске/методолошке делове из 

одабраних поглавља. 
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б) Усмени  пријемни испит на катедри на којој кандидат конкурише на докторске 

студије. 
 

Усмени пријемни испит носи 30 поена. 

 

3. МОТИВАЦИОНО ПИСМО 
 

Сви кандидати за пријем на докторске академске студије на Одељењу за 

историју су у обавези да приликом предаје докумената на конкурс предају и 

мотивационо писмо. Мотивационо писмо се предаје у три одштампана примерка 

и шаље електронским путем на мејл адресу is@f.bg.ac.rs искључиво као word 

attachment (назив документа треба да буде у форми IS_DAS_Ime.Prezime). 

Одељенска Комисија за упис на докторске студије оцењује Мотивационо писмо, 

на основу даље прописаних критеријума. 
 

Формат и формални елементи 

Мотивационо писмо треба да буде писано словима/фонтом Times New 

Roman, величина 12. Размак између редова 1.5 (Line spacing 1.5 lines), са 

поравнатом левом и десном маргином (Alignment Justify). Почетак сваког пасуса 

почиње увученим редом  0.5'' (First line indent). Писмо се пише ћириличним 

писмом, изузев за кандидате из иностранства који текст предају на енглеском 

језику. Писмо би требало да се састоји из три јасно одвојене целине (увод, главни 

део, закључак) и да садржи између 1.600 и 1.800 карактера. 

 

Оцењивање мотивационог писма 

▪ Граматика и формални елементи (20% –4 поена) 

Граматика и интерпункција треба да буду правилно употребљени, у складу 

са нивоом студија на које се кандидат/кандидаткиња пријављује. Реченице 

треба да буду јасне, сажетe, са извесном разноликошћу структуре. 

 

▪ Увод (15% – 3 поена) 

У уводном делу кандидат/кандидаткиња наводи име и презиме, кратке 

биографске податке, време студирања, просек оцена на основним и мастер 

студијама, ментора и тему на којој је стекао/ла звање мастера. (до 500 

карактера) 

 

▪ Главни део (50% – 10 поена) 

Главни део писма треба да садржи основне информације о: 

- одабраној ужој научној области/катедри (назив) на коју се кандидат 

пријављује; 

- основне елементе, особености, потенцијалне теме (хронолошки оквир, 

карактеристике епохе, периода, феномена, и сл.); 

- најважнијим разлозима због којих се кандидат/кандидаткиња 

определио/ла за наведену ужу научну област/катедру и наведену оквирну 

тему будућег истраживања; 

mailto:is@f.bg.ac.rs


- потенцијалним, очекиваним, резултатима истраживања у датој научној 

области (до 1000 карактера). 

 

▪ Закључак (15% – 3 поена) 

Закључак треба да садржи континуирани осврт на досадашње образовање 

на универзитетском нивоу уз јасно дефинисана будућа очекивања након 

завршених докторских студија (даљи научно-истраживачки рад, 

потенцијални професионални развој, односно шта би за 

кандидата/кандидаткињу био крајњи исход стицања звања доктора наука 

из области историје у професионалном, приватном смислу, или допринос у 

друштвеном контексту). (до 300 карактера) 

* 

Приликом оцењивања мотивационог писма свако одступање од наведених 

критеријума предвиђа губитак поена, односно не примењује се градација у 

оквиру категорија за оцењивање (Граматика и формални елементи; Увод; Главни 

део; Закључак). 

 


