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ПРЕГЛЕД ПОСТОЈЕЋИХ МЕРА ПОДРШКЕ СТУДЕНТИМА НА
УНИВЕРЗИТЕТУ У БЕОГРАДУ И ЊЕГОВИМ ФАКУЛТЕТИМА
Универзитет у Београду, кроз активност студентске службе
и својих центара, пружа информације и савете студентима о
могућностима за добијање кредита, стипендија и других облика
финансијске помоћи које додељује Министарство просвете, науке и
технолошког развоја Републике Србије, Фонд за младе таленте, органи
локалне самоуправе или привредне организације и појединци.
Такође, Универзитет и факултети у његовом саставу, из сопствених
средстава, додељују стипендије, награде и помоћ студентима.
Најзначајнија средства за ове намене издвајају „ЗАДУЖБИНЕ И
ФОНДАЦИЈЕ УНИВЕРЗИТЕТА У БЕОГРАДУ“; детаљнији подаци
су представљени у табели. Школске 2013/2014. године, издвојено је
укупно 17 500 000 динара из средстава задужбина и фондова и додељено
студентима у облику стипендија (142 студента), материјалне помоћи
за болесне (69 студената), награде и партиципације за школарине (25
студената), као и награде за најбоље научно или књижевно дело на
Универзитету.
Универзитет награђује најбоље студенте 31 факултета за
остварене резултате на основним академским студијама и на
интегрисаним академским студијама (Студент генерације); награде
се додељују сваке године, 13. септембра и представљају саставни део
обележавања Дана Универзитета.
Додељују се и награде за најбоље научноистраживачке и стручне
радове студената; обично се доделе четири награде за студенте
факултета из четири научна поља (Правилник о награђивању студената
Универзитета у Београду; „Гласник Универзитета у Београду“, број
131/08).
Сваки факултет у саставу Универзитета, награђује своје најбоље
студенте по годинама студијског програма свих врста и нивоа студија
које изводи. Факултети дефинишу критеријуме за награђивање и
најчешће је то повезано са успехом (само са просечном оценом 10 или
10 и 9) или је дефинисано бројем студената који ће бити награђени.
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Уобичајено је да факултети награђују и студента генерације.
Поред плакета или захвалница, студенти добијају новчане награде,
ослобођени су плаћања школарине за наставак образовања и/или су
награде у наставној литератури. Свечаност награђивања је, најчешће,
саставни део обележавања дана факултета.
Поред свега наведеног, наши факултети имају и различите
фондове, задужбине или легате из којих додељују стипендије и, на
различите начине, награђују своје студенте (Табела).
Универзитет и факултети у његовом саставу подстичу и
омогућавају студентима да се баве примереним научноистраживачким
радом, да учествују на научним скуповима; као што је речено,
Универзитет, али и многи факултети појединачно, награђују најбоље
научне радове студената, омогућавају њихово учешће на националним
и међународним научним скуповима.
Такође, издвајају се средства за спортске активности, редовна
такмичења и такмичења студената у оквиру одређених групација
факултета. Универзитет и факултети помажу учешће студената у
међународним такмичењима и другим облицима стручних ангажовања
у земљи и иностранству.
У складу са могућностима факултети издвајају средства за рад
Студентског парламента, студентских организација, али и за друге
облике ваннаставних активности студената и унапређења студентског
живота.
Универзитетски центар за студенте са хендикепом званично
је почео са радом 20. марта 2008. године. Центар је основан са
намером да ради на унапређењу положаја студената са хендикепом,
кроз креирање академског окружења погодног за сваку особу,
уважавајући њене различитости и радећи на уклањању друштвених
и других баријера. У складу са овим принципима, Центар и обавља
делатност на развоју и унапређењу услова студирања за студенте са
хендикепом, пружању информација и помоћ у оквиру професионалне
оријентације, заступању студената у свим сегментима студентског
живота, пружању подршке и посредовању у свакодневном студирању.
Важна улога Центра је и у сарадњи са релевантним институцијама у
циљу побољшања положаја студената са хендикепом.
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Центар за развој каријере и саветовање студената и Сектор за
међународну сарадњу организовали су 2011. године „Универзитетски
сајам стипендија – Стипендија и ја“. Последњих 8 година Центар
активно учествује у повезивању послодаваца и наших студената,
организацији стручне праксе, подржава и промовише програме
стипендирања које нуде приватне компаније, иницира склапање
уговора факултета и послодаваца и спроводи познату активност „БГ
пракса“ у сарадњи са Управом града Београда где годишње око 300
студената има прилику да обави праксу у трајању од четири месеца уз
одређену финансијску надокнаду и менторску подршку запослених.
Универзитет врло активно учествује у програмима иностраних
фондација које пружају могућност нашим студентима да школовање
наставе у иностранству: DAAD, Оназис фондација, Хеленски фонд,
НИС-ов Комитет за стипендије и донације и др. Некада, као што је
случај са Токио фондацијом (Јапан), ИТО фондацијом (Јапан) и
Фондацијом краља Бодуена (Белгија), Универзитету је пренета обавеза
да сам врши избор кандидата којима се стипендије додељују.
Сектор за међународну сарадњу и Центар за развој каријере и
саветовање студената, свакодневно ажурирају податке о позивима
страних влада, универзитета, фондова или фирми за доделу
стипендија за студирање у иностранству. На сајту Центра за развој
каријере се налази „Водич кроз стипендије и процес пријављивања“,
као и Виртуелни саветник везан за студирање у иностранству. Такође,
на инфопунктовима који се налазе на свим факултетима у оквиру
Универзитета, могу се наћи еду-брошуре са саветима како пронаћи
стипендију или наставити студије у иностранству. Организује се
и редовни програм под називом Студирање без граница – компас
за академску мобилност где студенти који су се вратили са студија
у иностранству преносе своја искуства колегама студентима који
планирају студије у иностранству.
Сектор за међународну сарадњу преузима највећи део послова
везан за склапање уговора са иностраним универзитетима кроз пројекте
Европске комисије (Erasmus plus, Tempus, Ceepus, Basileus, Eraweb,
Euroweb, LLP) или билатералних уговора између високошколских
институција (активно је око 190 уговора). Овакви уговори, које

Година LIII, број 185, 7. јул 2015.

79

је потписао Универзитет, пружају могућност нашим студентима
да део студијског програма слушају на другим универзитетима у
региону, Европе или света. Тренутно, управо пројекти Еразмус
плус, које финансира Европска комисија, пружају могућност за
око 900 мобилности студената Универзитета у Београду; најчешће
студенти могу конкурисати за средства да проведу један семестар на
партнерским универзитетима у иностранству, док је за наставнике и
административне сараднике тај период краћи.
Постоји и дугогодишња пракса студентских организација наших
факултета да, са институцијама из иностранства, организују летње
стручне праксе за наше студенте. Такође, постоје и друге индивидуалне
и организоване активности са различитим компанијама и предузећима
у земљи и иностранству.

Подаци се односе на школску
2013/2014. годину

УНИВЕРЗИТЕТА

ЗАДУЖБИНЕ И ФОНДОВИ

УНИВЕРЗИТЕТ У
БЕОГРАДУ

– награде за најбоље стручне и научно-истраживачке радове студената у претходној години;
награђује се по један рад из четири групације факултета.
1. Фондација Милана Стефановића – Смедеревца и супруге Даринке – додељено је 13
стипендија, у укупном износу од 1.196.000,00 динара.
2. Задужбина Драгољуба Маринковића – додељено је 112 стипендија и помоћ болесним
студентима, у укупном износу од 9.801.227,92 динара.
3. Задужбина Миливоја Јовановића и Луке Ћеловића – додељено је 19 стипендија, 13
награда у износу од пo 30.000,00 динара и плаћене су три партиципације у трошковима
школарине докторских студија од пo 30.000,00 динара, у укупном износу од 2.228.000,00
динара.
4. Задужбина Веселина Лучића – додељена је награда за најбоље научно дело професору
Универзитета у Београду, у износу од 250.000,00 динара.
5. Задужбина Ђоке Влајковића – додељена су средства Универзитету у Београду за опште
потребе његовог рада.
6. Задужбина Раде и Милана Вукићевића – додељено је 8 стипендије, у укупном износу од
736.000,00 динара.
7. Задужбина Влајка Каленића – додељене су 3 стипендије и 22 помоћи студентима у
укупном износу од 936.000,00 динара.
8. Задужбина Љубице М. Здравковић – додељене су 2 стипендије у износу од по 184.000,00
динара.
9. Фондација „Сестре Булајић“ – додељене су 4 награде студентима у износу од по 30.000,00
динара (по два студента Факултета за физичку хемију и Архитектонског факултета).
10. Фондација Косте Мигрића – додељене су 4 стипендије.

– „Студент генерације“ по једном студенту са сваког факултета, који је дипломирао у току
претходне школске године, у редовном року предвиђеном статутом факултета, са највишом
просечном оценом;

Поводом Дана Универзитета. додељују се награде:
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АРХИТЕКТОНСКИ
ФАКУЛТЕТ
ГРАЂЕВИНСКИ ФАКУЛТЕТ

15.

14.

13.

12.

11.

10.

9.

8.

5.
6.
7.

4.

1.
2.
3.

Студент генерације – студијски програм Грађевинарство
Студент генерације – студијски програм Геодезија
Награда из Фонда проф. Владимира Королије за студента са највећом просечном оценом у току
студија на Конструктивном одсеку
Награда из Фонда академика проф. Ђорђа Лазаревића за најбољи мастер рад из Бетонских
конструкција
Награда из Фонда проф. Илије Стојадиновића за најбољи мастер рад из Бетонских мостова
Награда из Фонда проф. др Бранка Зарића за најбољи мастер рад из области Металних конструкција
Награда из Фонда академика проф. др Милана Ђурића за изузетне резултате постигнуте на групи
предмета Теорије конструкција
Награда из Фонда предузећа „Ехтинг“ за изузетне резултате на предметима Катедре за хидротехнику и
водно-еколошко инжењерство
Награда из Фонда инжењера Благоја Јеврића за најбоље урађен дипломски рад на Одсеку за путеве,
аеродроме и железнице
Награда из Фонда проф. Вујице Јевђевића за најбољег студента на Одсеку за хидротехнику и водноеколошко инжењерство
Награда из Фонда проф. др Наталије Братуљевић-Машановић студенту са највишом просечном
оценом у току студија на Одсеку за геодезију и геоинформатику
Награда из Фонда Института за хидротехнику за најбољи мастер рад на Одсеку за хидротехнику и
водно-еколошко инжењерство
Награда из Фонда Института за саобраћајнице и геотехнику за најбољи мастер рад на Одсеку за
путеве, аеродроме и железнице
Награда из Фонда Института за геодезију и геоинформатику за најбољи мастер рад на Одсеку за
геодезију и геоинформатику
Наградa из Фонда Института за менаџмент, технологију и информатику у грађевинарству за

Награђивање најбољих студената по години студирања сваког студијског програма и студента
генерације.
Награде из фондација – награђеним студентима додељује се похвалница и новчана награда на
свечаности поводом Дана Факултета

ФАКУЛТЕТИ ГРУПАЦИЈЕ ТЕХНИЧКО-ТЕХНОЛОШКИХ НАУКА
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Студент II године основних академских студија Грађевинарства
Студент II године основних академских студија Геодезије
Студент III године основних академских студија Геодезије
Студент III године основних академских студија Грађевинарства, модул Конструкције
Студент III године основних академских студија Грађевинарства, модул Менаџмент, технологије и
информатика у грађевинарству
Студент III године основних академских студија Грађевинарства, модул Путеви, железнице и аеродроми
Студент III године основних академских студија Грађевинарства, модул Хидротехника и водноеколошко инжењерство
Студент IV године основних академских студија Грађевинарства, модул Конструкције
Студент IV године основних академских студија Грађевинарства, модул Менаџмент, технологије и
информатика у грађевинарству
Студент IV године основних академских студија Грађевинарства, модул Путеви, железнице и аеродроми
Студент IV године основних студија Грађевинарства, модул Хидротехника и водно-еколошко
инжењерство
Студент II године мастер академских студија Геодезије, модул Геодезија
Студент II године мастер академских студија Геодезије, модул Геоинформатика
Студент II године мастер академских студија Геодезије, модул Управљање непокретностима

Награђују се сви студенти прве године који су остварили 100 поена на пријемном испиту –
награђени студенти добијају комплет одабраних књига за прву годину студија које им се додељују
на свечаности поводом пријема студената

13.
14.
15.

11.
12.

9.
10.

7.
8.

1.
3.
4.
5.
6.

Похваљују се најбољи студенти (студенти са највећим просеком сваке године и модула) –
похваљени студенти добијају похвалнице на свечаности поводом доделе диплома

Стипендија из фондације – награђени студент добија стипендију на свечаности поводом Дана
Факултета
Стипендија из Фонда инжењера Благоја Јеврића за изузетне резултате постигнуте на
предметима Катедре за путеве, аеродроме и железнице

најбољи завршни рад на Катедри за менаџмент, технологију и информатику у грађевинарству
16. Награда из Фонда немачке организације Ambero Icon за студента са највећом просечном оценом у
току студија на модулу Управљање непокретностима
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Умањење школарине – Према Правилнику о мерилима за утврђивање висине школарине и
пружање услуга (члан 16.) Факултет може ослободити плаћања или умањити школарину
самофинансирајућим студентима основних студија, до износа десет школарина сваке године.
Награђивање најбољих студената по години студирања сваког студијског програма и студента
ЕЛЕКТРОТЕХНИЧКИ
генерације.
ФАКУЛТЕТ
Награђивање најбољих студената по години студирања сваког студијског програма и студента
МАШИНСКИ ФАКУЛТЕТИ
генерације.
Фонд „Јован Жујовић“ – Награда се додељује аутору или групи аутора старости до 50 година за
РУДАРСКО-ГЕОЛОШКИ
рад из области регионалне геологије и палеонтологије.
ФАКУЛТЕТ
Фонд „Бранислав Миловановић“ – Награда се додељује за најбољи научни рад из области
геологије публикован у претходној години; За најбољи научни рад из области рударства публикован
у претходној години; Најбољем студенту са Геолошког или Рударског одсека
Фонд „Милан Милићевић, инжењер геологије“ – Награда се додељује младом научнику из
области геологије старости до 35 година за рад објављен у протеклој години.
Новчана награда РГФ-а за студента последње године основних академских студија – 4. година
за студенте који студирају по систему 4+1, односно 3. година за студенте који студирају по систему
3+2, посебно на оба одсека. Реч је о редовним студентима који су остварили највећи просек оцена у
дотадашњем студирању.
Новчана награда РГФ-а за свршене студенте мастер академских студија (на Рударском
односно Геолошком одсеку), који су исте редовно завршили у потоњој школској години, са
највећим просеком.
Захвалница РГФ-а за редовне студенте 3. године (систем 4+1) односно 2. године (систем 3+2)
основних академских студија, са просечном оценом 10,00 у дотадашњем студирању.
ТЕХНИЧКИ ФАКУЛТЕТ У Годишња награда „Дипл. инж. Бошко Ињац“ – награђује се најбољи дипломирани студент са
БОРУ
студијског програма Металуршко инжењерство.
Факултет сваке године награђује своје најбоље студенте са сваког студијског програма, свих врста и
нивоа студија, као и студента генерације.
Награда „Панта С. Тутунџић“ – награда се додељује студентима који су на првој, другој, трећој,
ТЕХНОЛОШКОМЕТАЛУРШКИ ФАКУЛТЕТ
односно четвртој години студијских програма основних академскихстудија остварили просечну
оцену најмање 9, као и студентима који су завршили студије са просечном оценом најмање 9.

ПОМОЋ СТУДЕНТИМА
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ПОЉОПРИВРЕДНИ
ФАКУЛТЕТ
ШУМАРСКИ ФАКУЛТЕТ

САОБРАЋАЈНИ ФАКУЛТЕТ

ФАКУЛТЕТ
ОРГАНИЗАЦИОНИХ НАУКА

Факултет додељује 9 стипендија најбољим студентима друге, треће и четврте године студијских
програма основних академских студија.
10 најбоље рангираних бруцоша добија комплет уџбеника за прву годину студија.
– Фондација „Проф. др Бранислав Лазаревић“ додељује:
o годишњу награду за најбољи научни рад студената докторских, мастер, специјалистичких и
основних студија ФОН-а из области информационих система објављен у престижним
публикацијама или презентован на престижним међународним скуповима, који се налазе на
међународним референтим струковним признатим листама вредновања;
o годишњу награду за најбољег студента основних академских студија са смера
„Информациони системи и технологије“.
– Савет Факултета је основао комисију за решавање молби студената који се налазе у тешкој
материјалној ситуацији, поводом смањења школиране;
– Савет Факултета је донео одлуку да сви студенти који су остварили више од 53 ЕСПБ
плаћају 30% од пуне школарине, а студенти који су остварили од 48 до 53 ЕСПБ, 45% од пуне
школарине.
– Студентима који су постигли одличне резултате у претходној школској години (остварили 60
ЕСПБ са просечном оценом већом од 9.00) додељују се плакете и новчане награде.
–
Студентима који у току студија имају просечну оцену 10.00 додељују се награде у виду
куповине уџбеника у одређеној новчаној вредности.
Награђивање најбољих студената по години студирања сваког студијског програма и студента
генерације.
Награђивање најбољих студената по години студирања сваког студијског програма и студента
генерације.
Поводом прославе Дана факултета студенти се награђују на следећи начин:
Најбољи дипломирани студенти у претходној школској години на четири студијска програма
основних академских студија добијају лаптоп.
Најбољи дипломирани студенти студијског програма Шумарство (четири) добијају посао у ЈП
„Србијашуме“.
Сви студенти који имају просечну оцену студија 9,00 и више добијају новчане награде или награде
у наставној литератури.
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ФИЗИЧКИ ФАКУЛТЕТ

МАТЕМАТИЧКИ ФАКУЛТЕТ

ФАКУЛТЕТ ЗА ФИЗИЧКУ ХЕМИЈУ

ХЕМИЈСКИ ФАКУЛТЕТ

ГЕОГРАФСКИ ФАКУЛТЕТ

БИОЛОШКИ ФАКУЛТЕТ

Годишње награде за студенте
Географски факултет додељује годишњe наградe:
– за студента генерације Факулета,
– за најбоље студенте по студијским групама,
– за најбољи завршни и мастер рад и награду за остварени успех на спортским
такмичењима.
Све награде се додељују на Дан Географског факултета 21. јуна, сходно правилнику о
студентским наградама.
Награђивање најбољих студената по години студирања сваког студијског програма и
студента генерације.
Фондација „Сестре Булајић“ – сваке године награђује по два студента за најбоље завршне
радове на основним академским студијама.
Награђивање најбољих студената по години студирања сваког студијског програма и
студента генерације.
Годишња награда за научни рад – Додељује се појединцу или групи аутора за резултате из
једне области физике или метеорологије остварене у целости или делимично на Физичком
факултету у претходне три календарске године.
Годишња награда за младе истраживаче – Додељује се истраживачима млађим од 35
година за рад у протеклој години.
Награда „Проф. др Љубомир Ћирковић“ – Награђује се најбољи магистарски рад
одбрањен на Физичком факултету у току протекле године.

Награђивање најбољих студената по години студирања сваког студијског програма и
студента генерације.
Фонд за помоћ студентима
Географски факултет има фонд за помоћ студентима основних академских студија слабог
материјалног стања, студентима са здравственим проблемима или студентима са посебним
потребама.

ФАКУЛТЕТИ ГРУПАЦИЈЕ ПРИРОДНО-МАТЕМАТИЧКИХ НАУКА
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Награђивање најбољих студената по години студирања сваког студијског програма и
студента генерације.
Стипендија за најбољег дипломираног студента – студент који је проглашен за најбољег
дипломираног студента стиче право на стипендију факултета; стипендија представља
ослобађање од трошкова школарине на наставак образовања на програмима
специјалистичких академских или докторских академских студија.
Награђивање најбољих студената по години студирања сваког студијског програма и
студента генерације.
Годишња награда – за научно истраживачке радове студената последипломских студија.
Награђивање најбољих студената по години студирања сваког студијског програма и
студента генерације.

ПРАВНИ ФАКУЛТЕТ

100 Стипендија Правног факултета – најбољим студентима слабог материјалног стања
факултет додељује стипендије за школску годину (10 пута по 10.000 динара). Стипендије је
добило 20 студената друге године, 30 треће и 40 академаца четврте године и 10 студената
мастер студија.

ФАКУЛТЕТИ ГРУПАЦИЈЕ ДРУШТВЕНО-ХУМАНИСТИЧКИХ НАУКА

ФАКУЛТЕТ ВЕТЕРИНАРСКЕ
МЕДИЦИНЕ
ФАРМАЦЕУТСКИ ФАКУЛТЕТ

СТОМАТОЛОШКИ ФАКУЛТЕТ

МЕДИЦИНСКИ ФАКУЛТЕТ

ФАКУЛТЕТИ ГРУПАЦИЈЕ МЕДИЦИНСКИХ НАУКА

Фонд „Проф. др Марко Јарић“ – Додељује годишњу награду за изузетне научне резултате
у физици. Награда се састоји од дипломе и новчаног дела, а додељује се сваке године 17.
марта.
Фонд „Проф. др Ђорђе Живановић“ – Додељује две годишње стипендије најбољим
студентима III године физике. Награда се уручује на прослави Светог Саве, сваке године 27.
јануара.
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УЧИТЕЉСКИ ФАКУЛТЕТ

ЕКОНОМСКИ ФАКУЛТЕТ

Фондација „Проф. др Мирко Васиљевић“ – Награђује се студент основних академских
студија Правног факултета Универзитета у Београду са социјалним потребама који редовно
испуњава своје статутарне обавезе; Награђује се студент основних академских студија
Правног факултета Универзитета у Београду за најбоље урађен рад из области трговинског,
компанијског, берзанског, стечајног и саобраћајног права.
Фонд „Радивој Б. Васовић, виши правни саветник и његова породица“ – Награђују се
студенти Правног факултета Универзитета у Београду слабијег материјалног стања, који су
са одличним успехом завршили основне академске студије и мастер академске студије.
Годишње награде Фондације Економског факултета – Награђују се студенти за
постигнут успех на студијама
1. Годишњи конкурс за доделу стипендија на студијским програмима основних академских
и мастер академских студија студентима са најбољим резултатима. Факултет расписује
конкурс и на основу приспеле документације и утврђених критеријума Комисија доноси
одлуку о додељивању стипендија током читаве школске године, из сопствених средстава
факултета.
2. Почетком сваке школске године факултет расписује Конкурс за остваривање права на
делимично ослобађање школарине у текућој школској години. На основу ранг листе,
студенти су ослобађени плаћања одређеног дела школарине или им се обезбеђује помоћ у
уџбеничкој литератури (уџбеници и приручници које издаје Факултет).
3. Студенти се подстичу на научно-истраживачки рад и тиме што факултет финансира
њихово учешће у научним конференцијама, у земљи (научни скуп у Јагодини, у Кикинди и
др.) и иностранству (конференција у Вроцлаву (Пољска) 2013, међународна конференција у
Пули 2014). На факултету од прошле школске године постоји и Центар за научноистраживачки рад студената, из чије активности очекујемо више научних радова.
4. У оквиру међународне размене студената Учитељског факултета и Универзитета Claude
Bernard Lyon 1, IUFM de l'Académie de Lyon, као и међународне сарадње Учитељског
факултета Универзитета у Београду и Високе школе у Бриселу (La HauteEcole de Bruxelles –
Institut Defré) која се одвија више година уназад, факултет сноси део трошкова за своје
студенте који проводе три недеље у Лиону, похађајући наставу на факултету и праксу у
основној школи (односно предшколској установи) у Лиону. Студентима из Лиона факултет
организује смештај, наставу и обављање праксе у основној школи.
8. У оквиру сарадње са Универзитетом, омогућена је помоћ ученицима из угрожених
социјалних категорија приликом припреме за пријемни испит (присуствовање припремној
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ФИЛОЛОШКИ ФАКУЛТЕТ

ПРАВОСЛАВНИ БОГОСЛОВСКИ
ФАКУЛТЕТ
ФАКУЛТЕТ ЗА СПЕЦИЈАЛНУ
ЕДУКАЦИЈУ И РЕХАБИЛИТАЦИЈУ
ФАКУЛТЕТ ЗА СПОРТ И ФИЗИЧКО
ВАСПИТАЊЕ
ФИЛОЗОФСКИ ФАКУЛТЕТ

ФАКУЛТЕТ ПОЛИТИЧКИХ НАУКА

ФАКУЛТЕТ БЕЗБЕДНОСТИ

Награђивање најбољих студената по години студирања сваког студијског програма и
студента генерације.
Награђивање најбољих студената по години студирања сваког студијског програма и
студента генерације.
На дан Св. Саве награђују се студенти на основу постигнутог успеха
(http://www.bfspc.bg.ac.rs/blog/dogadjaji/2015/27012015.php)
Награђивање најбољих студената по години студирања сваког студијског програма и
студента генерације.
Награђивање најбољих студената по години студирања сваког студијског програма и
студента генерације.
Фондација „Професор Борислав Лоренц“ – Основана је с циљем да стипендира најбоље
студенте психологије и когнитивних наука са свих универзитета у Србији чији је оснивач
Република Србија, са основних студија, мастер или докторских студија, који су током
студирања показали изузетне способности и капацитете. Било би им омогућено да проведу
један или два семестра, у зависности од материјалних могућности, на неком од иностраних
факултета и/или образовних центара, у неком од програма размене студената, стручног
усавршавања или неком другом сличном програму.
Награда Радмиле Милентијевић – Награђују се најбољи студенти Филолошког факултета
и Филозофског факултета Универзитета у Београду, а додељује се као знак признања за
узорне радове у изучавању узајамних утицаја и међусобне повезаности руског и српског
народа у области историје, књижевности и језика. Циљ награде је и да подстакне
продубљивање и ширење научних проучавања у поменутим областима српско-руских
односа.
Фонд Владана Недића – награђује се најбољи семинарски рад из области Народне
књижевности;
Награда „Петар Ђукановић“ – додељује се за најбољи семинарски рад из Дијалектологије;
Награда „Радмила Поповић“ – додељује се за најбољи дипломски рад из области
Књижевност 20. века;

настави), приликом пријемног испита (ученици су ослобођени трошкова пријемног испита)
и приликом уписа на прву годину основних студија.
9. Факултет је омогућио вишеструке видове помоћи студентима угроженим у поплавама.
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Награда „Данило Киш“ – додељује се за најбољи мастер рад;
Награда „Миодраг Павловић“ – додељује се за најбољу методичку припрему из Методике
наставе књижевности и српског језика од 2015. године;
Награда Радмилe Милентијевић – Награђују се најбољи студенти Филолошког факултета
и Филозофског факултета Универзитета у Београду, а додељује се као знак признања за
узорне радове у изучавању узајамних утицаја и међусобне повезаности руског и српског
народа у области историје, књижевности и језика. Циљ награде је и да подстакне
продубљивање и ширење научних проучавања у поменутим областима српско-руских
односа;
Студентима се за изузетан успех у току основних академских студија додељује Похвала
Филолошког факултета.

Година LIII, број 185, 7. јул 2015.
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