Обавештење о спровођењу пријемног испита и уписа на Филозофски факултет
академске 2022/2023. године
На основу Одлуке о упису студената на прву годину основних академских студија у
школској 2022/2023. години обавештавамо кандидате о поступку полагања пријемног
испита и упису на Филозофски факултет.
Увод у упутство дефинише права и посебне услове за упис. Детаљи у вези са пријавом
објашњени су у тексту овог упутства од 5. стр.
ОПШТИ УСЛОВИ ЗА УПИС
Право да се пријаве на конкурс имају сви кандидати који:
1. су завршили четворогодишњу средњу школу;
2. студирају на другој високошколској установи;
3. студирају на другој студијској групи Филозофског факултета у Београду.
КРИТЕРИЈУМИ ЗА ИЗБОР КАНДИДАТА
Избор кандидата врши се на основу следећих критеријума:
1. успех на пријемном испиту;
2. општи успех у средњем образовању у сва четири разреда;
3. изражени редослед жеља.
НАЧИН ИЗБОРА КАНДИДАТА
Избор кандидата обавља се према следећим критеријумима: резултату
постигнутом на пријемном испиту, општем успеху постигнутом у средњем
образовању, као и израженом редоследу жеља, а на основу ранг-листа које се
сачињавају према укупном броју бодова и израженом редоследу жеља сваког кандидата.
Молимо вас да пажљиво размотрите своје финансијске могућности а не само
интересовања, и да након тога одлучите да ли ћете при упису пријавити само једну
жељу или више њих.
Пријемни испит састоји се из теста опште информисаности и теста знања из
области за коју кандидат конкурише. На студијским групама за филозофију и класичне
науке уместо теста знања полаже се писмени испит, на начин утврђен Конкурсом за
упис студената на основне академске и интегрисане академске студије Универзитета у
Београду за школску 2022/2023. годину (у даљем тексту: Конкурс).

1

Максималан број бодова који се може стећи на пријемном испиту износи 60, а
по основу школског успеха 40.
Кандидати који су у трећем или четвртом разреду средње школе освојили
појединачно прво, друго или треће место на републичком такмичењу провере знања,
које организује Министарство просвете, науке и технолошког развоја Републике
Србије, или на међународном такмичењу из области за коју конкуришу на
Филозофском факултету у Београду, ослобађају се полагања теста знања, тј. добиће на
тесту знања максималан број бодова (они нису ослобођени теста опште
информисаности). Такви кандидати треба да донесу на увид оригинал и да приложе
фотокопију документа из којег се види да су испунили овај услов. Ова олакшица не
важи за кандидате који су освојили награде у прва два разреда средње школе, за оне
који су освојили награде на такмичењима која нису део календара такмичења
Министарства просвете, науке и технолошког развоја, као ни за оне кандидате са
наградама на такмичењима из области за које Филозофски факултет није матичан (не
признаје се, на пример, награда на такмичењима из математике, астрономије,
географије, оријентације и сл.).
За упис на студије утврђује се Коначна ранг-листа за студенте који се
финансирају из буџета и оне који плаћају школарину, а местом на ранг-листи одређује
се да ли ће студент у првој години студија имати статус буџетског или
самофинансирајућег студента, у складу са квотом буџетских места које одређује
Влада Републике Србије.
Поред коначне ранг-листе формирају се и две посебне ранг-листе за кандидате
који су се пријавили по програму афирмативних мера (припадници ромске
националне мањине и лица са инвалидитетом).
Ако се кандидати изабрани на Конкурсу не упишу у предвиђеном року,
Факултет ће у року назначеном у Конкурсу уместо њих уписати одговарајући број
других кандидата према редоследу на Обједињеној листи приоритета за упис на
прозивци, односно према редоследу на посебним коначним ранг-листама по
програму афирмативних мера.
Студенти који остваре право на упис, а страни су држављани, сами
финансирају своје студирање.
УПИС ПРИПАДНИКА СРПСКЕ НАЦИОНАЛНОСТИ И СРПСКЕ
НАЦИОНАЛНЕ МАЊИНЕ ИЗ СУСЕДНИХ ЗЕМАЉА
Припадници српске националности и српске националне мањине из суседних
земаља приликом пријављивања на Конкурс треба да предају нострификована
школска документа или потврду да су поднели захтев за нострификацију надлежном
министарству и неоверене фотокопије сведочанства за сва четири разреда средње
школе и фотокопију дипломе о положеном завршном, односно матурском испиту.
Суседне земље у смислу ове одредбе су: Мађарска, Румунија, Бугарска, Северна
Македонија, Албанија, Босна и Херцеговина, Словенија, Хрватска и Црна Гора.
Кандидати своју националну припадност потврђују писаном изјавом, утврђене
садржине, која се може преузети са сајта Факултета или од Комисије за пријем
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докумената (Изјаве). Износ накнаде за полагање пријемног испита за ове кандидате
исти је као и за држављане Републике Србије.
Кандидати који поседују документа Републике Српске могу да конкуришу без
нострификације уз горе наведену писану изјаву о националној припадности.
УПИС ПРИПАДНИКА РОМСКЕ НАЦИОНАЛНЕ МАЊИНЕ ПРИМЕНОМ
АФИРМАТИВНЕ МЕРЕ
Кандидати који желе да остваре право уписа на основу афирмативне мере
морају се приликом пријаве изјаснити у том смислу и при том доставити тражену
додатну документацију (писану изјаву да су припадници ромске националне мањине
и препоруку Националног савета ромске националне мањине). Образац изјаве и
препоруке кандидати могу преузети са сајта Факултета (Изјаве).
После полагања пријемног испита, кандидати који су положили пријемни
испит рангирају се на посебној ранг-листи, са које се уписује највише шест кандидата
на терет буџета у складу са Одлуком Владе Републике Србије за ову афирмативну меру.
На сваком студијском програму може бити уписан само један кандидат који студира по
овој афирмативној мери. Бодови из школе и резултати тестова припадника ромске
националне мањине ће бити објављени и на листи студијске групе на којој конкуришу,
што значи да се они рангирају на обе листе мада попуњавају при упису место само на
једној од њих, по сопственом избору.
УПИС ЛИЦА СА ИНВАЛИДИТЕТОМ
Лица са инвалидитетом могу полагати пријемни испит на начин прилагођен
њиховим могућностима, односно у њима доступном облику, а у складу са објективним
могућностима Факултета. Лицу са инвалидитетом се на Филозофском факултету у
Београду традиционално обезбеђује персонални асистент приликом полагања
пријемног испита. Лице са инвалидитетом, или особа која га пријављује, треба да
образложи у за то предвиђеном обрасцу, који може преузети са сајта Факултета
(Изјаве), на који начин је потребно прилагодити полагање пријемног испита и то
образложење достави приликом пријаве на Конкурс.
УПИС ЛИЦА СА ИНВАЛИДИТЕТОМ ПРИМЕНОМ АФИРМАТИВНЕ МЕРЕ
Кандидати који желе да остваре право уписа на основу афирмативне мере
морају приликом пријаве приложити и решење ректора Универзитета о утврђивању
права на упис применом афирмативне мере за лица са инвалидитетом.
Начин и поступак утврђивања права уписа на основу афирмативне мере
прописан је Правилником о утврђивању права уписа лица са инвалидитетом на
Универзитету у Београду (Правилник).
Кандидати са инвалидитетом који конкуришу на студијску групу психологија
ће полагати тест знања 28.6.2022. и тест опште информисаности 29.6.2022. године у
сали „Драгослав Срејовић“ (108) на првом спрату у 10.00 (улазак у салу је у 9.45).
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Кандидати са инвалидитетом који конкуришу на остале студијске групе ће полагати
тест знања 28.6.2022. и тест опште информисаности 29.6.2022. године у сали
„Драгослав Срејовић“ (108) на првом спрату у 13.00 (улазак у салу је у 12.45).
После полагања пријемног испита, кандидати који су се изјаснили за
коришћење афирмативне мере, а положили су пријемни испит, рангирају се и на
посебној ранг-листи, са које се уписује највише шест кандидата на терет буџета у
складу са Одлуком Владе Републике Србије за ову афирмативну меру. На сваком
студијском програму може бити уписан само један кандидат који студира по овој
афирмативној мери. Бодови из школе и резултати тестова за лица са инвалидитетом
ће бити објављени и на листи студијске групе на којој конкуришу, што значи да се они
рангирају на обе листе мада попуњавају при упису место само на једној од њих, по
сопственом избору.
УПИС СТРАНИХ СТУДЕНАТА
Страни држављани могу се уписати на студијски програм по истом поступку
као и држављани Републике Србије. Страни држављанин плаћа школарину. Пре уписа
кандидат, страни држављанин, дужан је да Факултету поднесе доказе:
1. да је здравствено осигуран за школску годину коју уписује;
2. да влада српским језиком.
Страни држављани приликом пријављивања на конкурс треба да предају
решење о нострификацији школских докумената или потврду да су поднели захтев за
нострификацију надлежном министарству и неоверене фотокопије сведочанства за сва
четири разреда средње школе и фотокопију дипломе о положеном завршном,
односно матурском испиту.
УПИС ДРЖАВЉАНА РЕПУБЛИКЕ СРБИЈЕ КОЈИ СУ ЗАВРШИЛИ СРЕДЊУ
ШКОЛУ ИЛИ ДЕО СРЕДЊЕ ШКОЛЕ У ИНОСТРАНСТВУ
Кандидати, држављани Републике Србије, који су средњу школу, или део
средњег школовања завршили у иностранству, као и кандидати који су завршили
страну средњу школу у Србији по наставном плану и програму одобреном у
иностранству, у школској 2021/22. години, могу да изаберу да ли ће пријемни испит
полагати у јунском или септембарском уписном року. Они пријемни испит могу
полагати само у једном од наведених рокова.
За ову категорију кандидата Влада Републике Србије одредила је посебна
буџетска места. Укупан број места на терет буџета, за која кандидати конкуришу у
септембарском уписном року, утврдиће се Одлуком Владе Републике Србије. Ови
кандидати се рангирају према успеху у школи, на пријемном испиту и исказаним
жељама, на посебној ранг-листи.
Кандидати који су завршили средњу школу у иностранству пре 2021/22. могу
да конкуришу само у јунском уписном року.
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У јунском уписном року, кандидати конкуришу под истим условима као и
кандидати који су средњу школу завршили у Републици Србији.
Ови кандидати су у обавези да предају нострификована школска документа.
Кандидат коме до истека последњег дана за пријем докумената није издато решење о
нострификацији дипломе о стеченом средњем образовању, може се пријавити с
потврдом о поднетој документацији на нострификацију и неовереним фотокопијама
сведочанства за сва четири разреда средње школе и дипломе о положеном завршном,
односно матурском испиту, или се може пријавити у другом (септембарском)
конкурсном року.
ПРИЈАВА НА КОНКУРС
Кандидати се пријављују на Конкурс 22.6.2022. и 23.6.2022. од 10.00 до 15.00 и
24.6.2022. од 10.00 до 13.00.
Кандидати не морају лично да се пријаве на Конкурс, односно може да их
пријави и друго лице.
Кандидати су, приликом пријављивања, дужни да донесу на увид оригинална
документа, а предају неоверене фотокопије следећих докумената, које се не
враћају кандидатима:
1. сведочанства за сва четири разреда средње школе;
2. диплому о положеном завршном, односно матурском испиту;
3. доказ (признаницу) о уплати накнаде за полагање пријемног испита.
Кандидати на уплатницу уносе следеће податке:
•
•
•
•
•
•

Сврха уплате: Пријемни испит
Прималац: Филозофски факултет, Београд
Износ: 9.630,00 РСД за домаће држављане, односно 14.450,00 РСД за стране
држављане
Рачун примаоца: 840-1614666-19
Модел: 97
Позив на број: 47114

Кандидати који желе да остваре право уписа на основу афирмативне мере не
плаћају накнаду за полагање испита.
ПОСТУПАК ПРИЈАВЉИВАЊА КАНДИДАТА И ПРАВИЛА УПИСА
Приликом пријављивања кандидати подносе тражена документа, попуњавају
пријавни лист и добијају листић са пријавним бројем и обавештење са датумима у вези
са конкурсним роком и пријемним испитом. Листић са пријавним бројем (отцепак),
који се добија приликом пријављивања на конкурс, кандидати обавезно треба да
понесу са собом на испит и да га чувају до краја Конкурса. Препоручујемо и да га
фотографишу мобилним телефоном или на други расположиви начин.
Кандидат својим потписом на пријавном листу потврђује да:
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•
•
•
•

прихвата правила пријемног испита;
правила уписа;
правила студирања на Филозофском факултету;
као и да пријављује све обавезне предмете предвиђене за прву годину
студијског програма основних студија на студијској групи на коју
намерава да се упише.

Такође, кандидат својим потписом овлашћује Факултет и Универзитет да
лични подаци које је дао могу да буду унети у електронску базу података, те да се ти
подаци могу користити за потребе генерисања потребних статистичких података и
достављања тражених података Министарству просвете, науке и технолошког развоја
без података о личности. Ови подаци неће бити доступни неовлашћеним лицима.
Кандидат се не може пријавити на Конкурс за упис на студијску групу на којој
је већ уписан као студент или је био уписан у текућој школској години.
Кандидати имају право да на пријавном листу наведу редослед жељених
студијских група. Студијске групе које кандидати на основу редоследа жеља имају
право да рангирају као другу, трећу итд. жељу су: андрагогија, археологија,
етнологија и антропологија, историја, историја уметности, класичне науке,
педагогија, социологија и филозофија. Као други, трећи итд. избор не рангира се:
психологија.
Уколико није стекао право да се на основу укупног броја бодова упише на ону
студијску групу која му је била примарна жеља, кандидат стиче право да се на основу
укупног броја бодова рангира за упис на студијским групама које је навео у редоследу
жеља, уколико на тим групама има слободних места.
За кандидате који су се пријавили на основу афирмативне мере, отворене су све
студијске групе са по једним местом, а кандидати се рангирају на основу општег успеха
у средњој школи, резултата постигнутог на пријемном испиту и исказаног редоследа
жеља на посебној ранг-листи, са које се уписује највише шест кандидата на терет
буџета у складу са Одлуком Владе Републике Србије за ову афирмативну меру.
Сви кандидати имају право али не и обавезу да рангирају све понуђене опције.
Пожељно је да кандидат рангира само опције за које има интересовање и
склоност. Уколико кандидат има жељу да се упише искључиво на основу примарног
избора и нема интересовање за остале понуђене опције, он у пријавном листу не
наводи редослед жеља. Кандидат који је истакао другу, трећу итд. жељу стиче право да
се упише само на ону студијску групу у коју је аутоматски софтверски разврстан на
основу општег успеха у средњој школи, резултата постигнутог на пријемном испиту и
исказаног редоследа жеља.
Ранг-листа за студијске програме етнологија и антропологија, историја
уметности и класичне науке утврђује се на основу редоследа жеља тако што се
рангира 60% кандидата на основу примарно изражене жеље, општег успеха у средњој
школи и резултата постигнутог на пријемном испиту, а 40% на основу редоследа жеља
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за упис на одређени студијски програм наведен у пријавном листу, општег успеха у
средњој школи и резултата постигнутог на пријемном испиту.
Ранг-листа за студијски програм археологије утврђује се на основу редоследа
жеља тако што се рангира 70% кандидата на основу примарно изражене жеље, општег
успеха у средњој школи и резултата постигнутог на пријемном испиту, а 30% на
основу редоследа жеља за упис на одређени студијски програм наведен у пријавном
листу, општег успеха у средњој школи и резултата постигнутог на пријемном испиту.
Ранг-листа за студијске групе педагогија, андрагогија, филозофија, историја
и социологија утврђује се на основу редоследа жеља тако што се рангира 80%
кандидата на основу примарно изражене жеље, општег успеха у средњој школи и
резултата постигнутог на пријемном испиту, а 20% на основу редоследа жеља за упис
на одређени студијски програм наведен у пријавном листу, општег успеха у средњој
школи и резултата постигнутог на пријемном испиту.
Ранг-листа за студијску групу психологија формира се само на основу
примарно изражене жеље, општег успеха у средњој школи и резултата постигнутог на
пријемном испиту.
Наведени проценти рачунају се у односу на број пријављених кандидата, ако је
он мањи од броја кандидата који се прима на одређеној студијској групи.
ЖАЛБЕ НА УНЕТИ БРОЈ БОДОВА ИЗ СРЕДЊЕ ШКОЛЕ И ИЗРАЖЕН
РЕДОСЛЕД ЖЕЉА
Списак са бројем бодова из средње школе (максимум 40 бодова) и израженим
редоследом жеља биће објављен до 24.6.2022. до 20.00, на огласној табли и интернет
страници Факултета. Уколико сматрају да им број бодова из средње школе није тачно
утврђен или/и им је изражен редослед жеља погрешно уписан, кандидати могу
25.6.2022. да се жале на шалтерима у приземљу од 10.00 до 12.00 или електронском
поштом на адресу student@f.bg.ac.rs. По истеку овог рока, подаци који подразумевају
успех на претходним нивоима образовања и редослед жеља сматрају се коначним.
ПОЛАГАЊЕ ПРИЈЕМНОГ ИСПИТА
Веома је важно да се кандидати правовремено обавесте у којој сали
полажу пријемни испит. Распоред полагања пријемног испита, биће објављен до
27.6.2022. до 10.00 у приземљу и на сајту Факултета.
Тест знања одн. писмени испит из области коју је кандидат одабрао, полаже
се 28.06.2022. у 10.00 за област психологија а у 13.00 за област андрагогија,
археологија, етнологија и антропологија, историја, историја уметности,
класичне науке, педагогија, социологија и филозофија.
Тест опште информисаности полаже се 29.06.2022. у 10.00 за област
психологија а у 13.00 за област андрагогија, археологија, етнологија и
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антропологија, историја, историја уметности, класичне науке, педагогија,
социологија и филозофија.
Испити ће почети у 10.00 (улазак у салу је у 9.45) или 13.00 (улазак у салу је у
12.45), према поменутом Распореду полагања.
Кандидати морају да се у потпуности придржавају објављеног распореда и
промена термина полагања није могућа.
Пријемни испит је целовит. Уколико кандидат не дође на било који део
испита или „промаши“ свој термин у Распореду полагања, не може га полагати
накнадно нити може бити рангиран (ово се не односи на кандидате који су дела
испита ослобођени на основу награда на такмичењима). Наглашавамо да уколико
кандидат не изађе на тест знања или/и тест опште информисаности, сматраће се да је
одустао од полагања пријемног испита и неће бити рангиран.
Детаљна техничка упутства о начину полагања теста знања и теста опште
информисаности биће дата на самом испиту. 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.
Уколико неки кандидат закасни, сматраће се да није изашао на пријемни испит
и неће моћи да буде рангиран. Кандидати се упозоравају да на испиту није дозвољено
коришћење мобилних телефона и других техничких средстава. Кандидати који буду
користили мобилне телефоне и друга недозвољена средства биће удаљени са испита.
Удаљавањем са испита, кандидат губи право полагања пријемног испита и неће бити
рангиран.
Тест знања и тест опште информисаности састоје се од листова са задацима и
листа за одговоре. На листовима са задацима се не пише ништа, већ се одговор
обележава на листу за одговоре. На свако питање може се дати само један одговор.
Напомињемо да није дозвољено преправљање већ заокруженог одговора, нити
заокруживање више од једног одговора на једно питање, као ни остављање било
каквих знакова на листу за одговоре. Такви одговори неће бити признати.
На студијским групама филозофија и класичне науке полаже се писмени
испит. Кандидати за класичне науке који не полажу латински или грчки језик полагаће
тест из културне историје, а тест из граматике српског језика обавезан је део теста
знања за све кандидате који конкуришу на тој групи.
УТВРЂИВАЊЕ КОНАЧНЕ РАНГ-ЛИСТЕ И ОБЈЕДИЊЕНЕ ЛИСТЕ
ПРИОРИТЕТА ЗА УПИС НА ЈАВНОЈ ПРОЗИВЦИ
Дана 30.6.2022. до 18.00, на огласној табли и интернет страници Факултета,
биће истакнут списак са бројем бодова који су кандидати стекли на пријемном испиту
(максимум 60 поена, и то 30 бодова на тесту знања односно писменом испиту и 30 на
тесту опште информисаности). Кандидати који сматрају да им број бодова није тачно
утврђен могу поднети жалбу на шалтерима Одсека за студентска питања у приземљу
Факултета и у њој морају навести на који се резултат теста жале (на ком тесту, на које
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конкретно питање и одговор, из ког разлога). Жалбе се подносе Одсеку за студентске
послове 1.7.2022. од 10.00 до 12.00.
Молимо кандидате да не подносе жалбе пуког подношења ради – тиме се успорава
уписни поступак за све будуће студенте. Кандидати могу остварити увид у сопствене
тестове истог дана, од 12.00 до 15.00 у за то предвиђеним просторијама, чији ће
распоред бити истакнут на шалтерима Одсека за студентска питања и на сајту
Факултета. Комисије за жалбе ће разматрати жалбе и објавити извештај на сајту
Факултета истог дана до 20.00.
Телефонска прозивка за кандидате са афирмативних листа обавиће се
1.7.2022. у 16.00 када ће се кандидати изјаснити о коришћењу права на упис на основу
програма афирмативних мера. Право на упис на овој прозивци могу стећи само
кандидати са афирмативне листе, према броју бодова остварених на пријемном испиту
и листи изражених жеља. У случају да се кандидат не изјасни на овој прозивци биће
рангиран на афирмативној листи а према жељама израженим на пријавном листу.
Прозивка за кандидате са афирмативних листа обавиће се само у случају да се пријави
више кандидата од одобреног броја места.
Дана 4.7.2022, до 16.00 биће објављена, на огласној табли и интернет страници
Факултета, Прелиминарна ранг-листа и две посебне прелиминарне ранг-листе за
кандидате који су се на телефонској прозивци определили за упис на основу
афирмативних мера. Жалбе на прелиминарне ранг-листе могу се поднети у архиви
Факултета и на портирници Факултета у року од 36 сати од објављивања а најкасније
до 6.7.2022. у 08.00. Дана 6.7.2022, најкасније до 14.00 Комисија за упис ће донети
решење по жалбама. Жалбе на решење Комисије подносе се декану најкасније до
7.7.2022. у 14.00, у архиви Факултета и на портирници Факултета. Декан доноси
решење по жалби у року од 24 часа од пријема жалбе, а најкасније до 8.7.2022. у 14.00.
Коначна ранг-листа са укупним резултатом сваког кандидата (збир бодова за
успех у школи и бодова са пријемног испита, максимално 100 бодова) биће објављена
најкасније до 9.7.2022. у 16.00. На листи ће бити назначено који кандидати могу да се
упишу у статусу буџетских студената, а који као самофинансирајући. Статус
самофинансирања, односно финансирања из буџета, одређује се искључиво на основу
положаја кандидата на ранг-листи, осим за кандидате за које је Република Србија
одредила да ће бити уписани у статусу буџетских студената на основу афирмативних
мера. Они кандидати који нису одмах стекли право на упис, тј. кандидати који су
се нашли „испод црте“, наћи ће се на Обједињеној листи приоритета за упис на
прозивци и биће рангирани на основу збира бодова из средње школе и са пријемног
испита, без обзира на студијски програм за који су се примарно пријавили и на
изражени редослед жеља. Обједињена листа приоритета за упис на јавној прозивци
објављује се истовремено са прелиминарном и коначном ранг-листом и представља
једину основу за упис кандидата по прозивци.
УПИС НА ФАКУЛТЕТ
Упис на прву годину студија биће обављен 11. и 12.7.2022, од 10.00 до 14.00, и
13.7.2022, од 10.00 до 12.00, на шалтерима Одсека за студентска питања у приземљу
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Факултета. Кандидати не морају лично да дођу на упис, односно може да их упише
неко други. Ако се кандидат који је стекао право на упис не упише до краја термина за
упис, односно до 13.7.2022. у 12.00, Факултет ће сматрати да је одустао од уписа.
Такође, ако кандидат који je стекао право на упис одустане од уписа, на његово место
моћи ће да се упишу кандидати „испод црте“ искључиво по редоследу на Обједињеној
листи приоритета за упис на прозивци, и то на основу прозивања кандидата, без
обзира на студијски програм за који су се примарно пријавили и на изражени
редослед жеља.
Прозивка за стицање права на упис на основу Обједињене листе приоритета
обавиће се 13.7.2022. од 14.00 у амфитеатру. Молимо све кандидате који су се нашли
на Обједињеној листи приоритета и који желе да се упишу на Филозофски факултет
да у амфитеатар дођу 15 минута раније, како би се избегле непотребне гужве.
Упис кандидата примљених по прозивци од 13.7. обавиће се 14.7.2022. од 10.00
до 13.00 на шалтерима Одсека за студентска питања у приземљу Факултета.
Уколико неки од кандидата одустане од уписа и након што је стекао то право
прозивком, 14.7.2022. од 14.00 у амфитеатру ће бити организована друга прозивка за
стицање права на упис на основу Обједињене листе приоритета.
Упис кандидата примљених по другој прозивци обавиће се 15.7.2022. од 10.00
до 12.00 на шалтерима Одсека за студентска питања, у приземљу Факултета.
ПОПУЊАВАЊЕ ЕЛЕКТРОНСКОГ ШВ-20 ОБРАСЦА
Сви кандидати који су стекли право на упис обавезни су да попуне електронски
ШВ-20 образац.
Од 1.7. до 15.7.2022. биће омогућено попуњавање електронског ШВ-20 обрасца
на адреси: http://sv20.f.bg.ac.rs. Приликом попуњавања обрасца, молимо кандидате да
наведу личну имејл адресу преко које ће у току студија бити у контакту са факултетом.
Након попуњавања, кандидати треба да одштампају образац двострано у једном
примерку, који заједно с осталим документима, потписан, предају приликом уписа на
шалтеру Одсека за студентска питања у приземљу Факултета.
ДОКУМЕНТА ЗА УПИС НА ФАКУЛТЕТ:
Кандидати који стекну право да се упишу, прилажу:
• оверене фотокопије школских докумената и оригинална документа на увид;
• извод из матичне књиге рођених (Факултет по службеној дужности прибавља извод
из матичне књиге рођених за држављане Републике Србије);
• један одштампан и потписан примерак ШВ-20 обрасца (претходно попуњен на
адреси: http://sv20.f.bg.ac.rs);
• индекс - добија се без накнаде на Факултету приликом уписа;
• две фотографије формата 4.5 x 3.5 цм;
• доказ о уплати школарине, односно прве рате школарине за самофинансирајуће
студенте.
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Кандидати који су завршили средњу школу пре школске 2021/22.
обавезни су да потпишу изјаву да до сада нису били уписани у прву годину
неког студијског програма првог степена високог образовања у статусу
студента који се финансира из буџета.
Кандидати који студирају на још неком факултету, а који су стекли право да се у
прву годину студија на Филозофском факултету упишу у статусу буџетског студента,
приликом уписа подносе доказ о томе да на другом факултету имају статус
самофинансирајућег студента. Уколико је на другом факултету у статусу студента који
се финансира из буџета, кандидат бира на којем од два факултета ће бити у том
статусу, под условом да није био уписан у прву годину неког студијског програма
првог степена на том факултету у статусу студента који се финансира из буџета.
Самофинансирајући студенти су обавезни да са Факултетом закључе
уговор о студирању којим се регулишу међусобна права и обавезе студента и
Факултета.
Тренутно, 90% студената уписује се у прву годину студија о трошку Буџета
Републике Србије. Школарина за самофинансирајуће студенте у школској години
износи 118.548,00 динара за домаће држављане, односно 226.519,00 динара за стране
држављане. Износ школарине за 10% оних студената који ће сами финансирати
школарину у првој години основних студија утврђен је уз сагласност Владе Републике
Србије 2009/10. године и од тада није мењан. Студенти који у првој години студија
сами финансирају школарину не остају нужно у том статусу до краја студија. Након
прве године студија, ако испуне услов за финансирање из буџета, при упису у другу
годину рангирају се заједно са студентима којима је у првој години студија школарина
финансирана из буџета а који су такође испунили тај услов.
Трошкови уписа укључени су у накнаду за полагање пријемног испита.
ЗАШТИТА ПРАВА УЧЕСНИКА НА КОНКУРСУ
Учесник на конкурсу може поднети захтев за заштиту права у роковима
утврђеним Заједничким конкурсом и овим обавештењем.
Све рокове утврђене овим обавештењем кандидати морају поштовати.
Њихово пропуштање ће произвести губитак права на полагање пријемног
испита, жалбу или упис.
УЧЕЊЕ СТРАНОГ ЈЕЗИКА
Приликом уписа на Факултет студенти се опредељују за слушање и полагање
једног страног језика као обавезног предмета, на свим студијским програмима
основних студија. Услов за избор енглеског језика је најмање 8 година учења а услов за
избор руског, француског или немачког језика је најмање 4 године учења једног од тих
језика током претходног школовања. Италијански и шпански језик изучавају се као
почетни курсеви, без наведеног предуслова.
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При формирању група за стране језике узимају се у обзир жеље студената.
Међутим, у случају да се за одређени језик пријави већи број студената, а због
ограниченог броја студената по групама, предност ће имати студенти који су заузели
виша места на ранг-листи примљених кандидата.
ИНФОРМИСАЊЕ КАНДИДАТА
Додатне и прецизније информације кандидати ће добијати приликом пријаве
на конкурс, на самом испиту, у приземљу Факултета код улаза у зграду и на сајту
Факултета у рубрици «Све о упису на Филозофски» (на Упис).
НАПОМЕНА:
Филозофски факултет задржава право да измени и допуни текст овог
обавештења у случају измене Конкурса као и Општих одредаба за упис на студије на
Универзитет у Београду и да га усклади са другим одлукама надлежних органа. Све
евентуалне исправке и допуне биће објављене на интернет страници Факултета.

У Београду,

ПРЕДСЕДНИК

23.5.2022. године

КОМИСИЈЕ ЗА УПИС
Доц. др Наташа Јовановић Ајзенхамер, с.р.
Продеканка за наставу
Филозофског факултета
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