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ФИЛОЛОШКИ ФАКУЛТЕТ  
Студентски трг 3 
Телефон: 011/2021-731, 2021-732, 2021-733, 2021-734 
Факс: 011/2630-039 
E-mail: dekan@fil.bg.ac.rs;  prodekann@fil.bg.ac.rs; pravna@fil.bg.ac.rs; studije@fil.bg.ac.rs; 
studijef@fil.bg.ac.rs; 
Интернет адреса: www.fil.bg.ac.rs 
 
 
СТУДИЈСКИ ПРОГРАМИ ЗА КОЈЕ СЕ КОНКУРС РАСПИСУЈЕ:  
Српски језик и књижевност  (240 ЕСПБ) 
Српска књижевност и језик  (240 ЕСПБ) 
Српска књижевност и језик са компаратистиком  (240 ЕСПБ) 
Језик,  књижевност, култура  (240 ЕСПБ) 
 

БРОЈ СТУДЕНАТА: 
 Буџет Самоф. 
Српски језик и књижевност 
Српска књижевност и језик 
Српска књижевност и језик са компаратистиком. 
Језик,  књижевност, култура ( на следећим модулима): 
Бугарски језик, књижевност, култура 
Општа књижевност са теоријом књижевности 
Руски језик, књижевност, култура 
Пољски језик, књижевност, култура 
Чешки језик, књижевност, култура 
Словачки језик, књижевност, култура 
Италијански језик, књижевност, култура 
Француски језик, књижевност, култура 
Шпански језик, књижевност, култура 
Румунски језик, књижевност, култура 
Немачки језик, књижевност, култура 
Скандинавски језици, књижевност, култура 
Енглески језик, књижевност, култура 
Арапски језик, књижевност, култура 
Турски језик, књижевност, култура 
Јапански језик, књижевност, култура 
Кинески језик, књижевност, култура 
Албански језик, књижевност, култура 
Општа лингвистика са страним језиком 
Библиотекарство и информатика 
Грчки језик, књижевност, култура 
Мађарски језик, књижевност, култура 
Холандски језик, књижевност, култура 
Украјински језик, књижевност, култура 

                         У к у п н о на свим студијским програмима 
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* Влада Републике Србије није донела Одлуку о броју студената о броју студената за 
упис у прву годину студијских програма који се финансирају из буџета за високошколске 
установе чији је оснивач Република за школску 2017/2018. годину. Уколико места на 
буџету не буду одобрена, додаће се броју самофинансирајућих студената. 
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ПРИЈЕМНИ ИСПИТ: 
ПРИЈЕМ ДОКУМЕНАТА: 
 
Пријем докумената обавиће се у складу са Конкурсом, а према предметима које је кандидат 
одабрао за полагање на пријемном испиту. Распоред сала у којима ће се обавити пријава на 
Конкурс је објављен у Информатору, на сајту и Огласној табли факултета. 
 
I    За студијске програме Српски језик и књижевност, Српска књижевност и језик и Српска 
књижевност и језик са компаратистиком кандидати полажу пријемни испит: 
     1) српски језик (30 поена) 
     2)  српска књижевност (30 поена)  
 
II  За студијски програм Језик, књижевност, култура кандидати полажу: 
а)        1) српски језик (20 поена) 
           2) француски језик (40 поена), 
уколико конкуришу за предмете/профиле: бугарски, општа књижевност и теорија 
књижевности,  руски, пољски, чешки, словачки, италијански, француски, шпански, 
румунски, скандинавски, арапски, турски, јапански, кинески, албански, општа лингвистика, 
библиотекарство и информатика, грчки, мађарски, холандски и украјински.  
б)      1) српски језик (20 поена) 
         2) немачки језик (40 поена), 
уколико конкуришу за предмете/профиле: бугарски, општа књижевност и теорија 
књижевности, руски, пољски, чешки, словачки, италијански, француски, шпански, румунски, 
немачки, скандинавски, арапски, турски, јапански, кинески, албански, општа лингвистика, 
библиотекарство и информатика, грчки, мађарски, холандски и украјински.  
в)      1) српски језик (20 поена) 
         2) енглески језик - (40 поена - испит има квалификациони карактер с прагом од 24 поена), 
уколико конкуришу за предмет/профил Енглески језик, књижевност, култура.    

За предмет/профил Енглески језик, књижевност, култура кандидати могу да конкуришу 
искључиво ако освоје минимум 24 поена на тесту из енглеског језика. Овим пријемним испитом 
кандидати такође могу конкурисати за предмете/профиле: бугарски, општа књижевност и 
теорија књижевности, руски, пољски, чешки, словачки, италијански, француски, шпански, 
румунски, скандинавски, арапски, турски, јапански, кинески, албански, општа лингвистика, 
библиотекарство и информатика, грчки, мађарски, холандски и украјински. За ове 
предмете/профиле не важи квалификациони праг од 24 поена.  
г)     1) српски језик (20 поена) 
        2) енглески језик (40 поена), 
уколико конкуришу за предмете/профиле: бугарски, општа књижевност и теорија 
књижевности, руски, пољски, чешки, словачки, италијански, француски, шпански, румунски, 
скандинавски, арапски, турски, јапански, кинески, албански, општа лингвистика, 
библиотекарство и информатика, грчки, мађарски, холандски и украјински.  
д)    1) српски језик (20 поена) 
       2) руски језик, или италијански језик, или  шпански језик (40 поена), 
уколико конкуришу за предмете/профиле: бугарски, општа књижевност и теорија 
књижевности, руски, пољски, чешки, словачки, италијански, француски, шпански, румунски, 
скандинавски, арапски, турски, јапански, кинески, албански, општа лингвистика, 
библиотекарство и информатика, грчки, мађарски, холандски и украјински.  
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ђ)    1) српски језик (20 поена) 
       2) страни језик по избору (40 поена) 
као главни предмет/профил за који се кандидат опредељује: бугарски, руски, пољски, чешки, 
словачки, румунски, норвешки (скандинавски), арапски, турски, јапански, кинески, албански, 
грчки, мађарски, холандски или украјински. Кандидати такође могу конкурисати за 
предмете/профиле: општа лингвистика, библиотекарство и информатика, општа књижевност 
и теорија књижевности. 
 
ОПШТИ УСЛОВИ КОНКУРСА 
У прву годину основних академских студија које реализује Универзитет, односно факултет 
може да се упише лице које има средње образовање у четворогодишњем трајању.  
 
МЕРИЛА ЗА УТВРЂИВАЊЕ РЕДОСЛЕДА:  
Избор кандидата за студије врши се на основу ранг-листе за сваки студијски програм (Српски 
језик и књижевност, Српска књижевност и језик, Српска књижевност и језик са 
компаратистиком и Језик, књижевност, култура).  
1) Упис кандидата за студијске програме Српски језик и књижевност, Српска књижевност и 
језик, Српска књижевност и језик са компаратистиком врши се према објављеним ранг листама 
по студијским програмима. 

2) Ранг листа за студијски програм Језик, књижевност, култура јединствена је за све 
студијске модуле/профиле. Кандидат преко ранг листе за студијски програм Језик, 
књижевност, култура стиче право да се рангира на свим профилима на којима има слободних 
места и у свим статусима, а у складу са положеним пријемним испитом. Кандидат ранг 
листом стиче право на прозивку. Кандидат се уписује на главни предмет/профил за који је ранг 
листом и прозивком стекао право уписа. Одлуку о прихватању понуђеног места доноси на 
прозивци кандидат лично и том приликом потписује изјаву у два примерка. Кандидат који на 
прозивци није присутан у термину који је за њега предвиђен губи права која је стекао и уместо 
њега ће се уписати следећи кандидат према утврђеном редоследу. 
 
ВИСИНА ШКОЛАРИНЕ: 

ВИСИНА ШКОЛАРИНЕ за самофинансирајуће студенте држављане Републике Србије износи 
119.000,00 динара за 60 ЕСПБ. Студент може уплатити школарину у једнократном износу 
приликом уписа, односно у шест рата с тим што приликом уписа уплаћује 40.000,00 динара, а 
остале рате према календару који се објављује у факултетском информационом систему. 
ВИСИНА ШКОЛАРИНЕ за студенте стране држављане износи: 2.500 евра у динарској 
противвредности, по средњем курсу НБС, на дан уплате, односно 6.500 евра у динарској 
противвредности, по средњем курсу НБС, на дан уплате, уколико је консултативна настава на 
енглеском језику. 
 
 


