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         На основу члана 98. Закона о високом образовању („Службени гласник РС“, број 

88/17), члана 85. Статута Универзитета у Београду („Гласник Универзитета у 

Београду“, број 201/18), и Одлуке Сената Универзитета у Београду o расписивању 

конкурса за упис студената,у прву годину мултидисциплинарног студијског програма 

мастер академских студија – Европска политика и управљање кризама,  

 

 

 

                                            УНИВЕРЗИТЕТ У БЕОГРАДУ 
р а с п и с у ј е  

 

К О Н К У Р С 

 
 

за упис на мултидисциплинарне мастер академске студије - област: 

» ЕВРОПСКА ПОЛИТИКА И УПРАВЉАЊЕ КРИЗАМА « 60 ЕСПБ 

Трећи уписни рок за школску 2018/2019. годину 

 

Мастер академске студије су намењене образовању и стручном профилисању кадрова у 

области јавне управе, међународне политике, хуманитарних активности и управљања 

кризама. Студије трају два семестра. Настава се одржава током зимског и летњег 

семестра школске 2018/2019. године у згради Ректората Универзитета у Београду. Други 

семестар подразумева и обављање стручне праксе (Internship) из области из које ће 

кандидат/киња радити завршни мастер рад. У процесу извођења наставе активно 

учествују еминентни домаћи и страни стучњаци из праксе. Изучавање сложених 

политикâ Европске уније, регионалних политика помирења и изградње институција, 

савремених појава везаних за безбедност и управљање кризним ситуацијама као и начине 

суочавања са безбедносним изазовима миграција, омогућава полазницима да пре свега 

разумеју актуелно време и појаве, прошире сазнања и да по завршетку студија буду 

спремни да се активно укључе и дају свој допринос у решавању актуелних друштвених 

криза у европском и регионалном оквиру. 

 

Звање које се стиче завршетком студијског програма је  мастер европских студија .   

 

 

 

ОПШТИ УСЛОВИ  ЗА УПИС: 

 

На мастер академске студије – ЕВРОПСКА ПОЛИТИКА И УПРАВЉАЊЕ 

КРИЗАМА (European Politics and Crisis Management), могу се уписати кандидати свих 

профила који имају завршене основне студије у  четворогодишњем трајању према 

ранијим прописима, односно основне академске студије у четворогодишњем трајању 

(240 ЕСПБ).  

У трећем уписном року остао је следећи број слободних места: 

На студије ће се у школској 2018/2019. години уписати 20 самофинансирајућих 

студeната 
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Цена школарине за студенте, држављане Републике Србије, износи 120.000,00 динара, за 

школску годину. 

Цена школарине за студенте, стране држављане износи 2.400,00 ЕУР (у динарској 

противвредности по средњем курсу НБС на дан уплате), за школску годину. 

 

Износ школарине обухвата све трошкове везане за похађање наставе, консултације, 

пријаву и полагање свих испита, као и трошкове који се односе на пријаву, оцену и 

одбрану завршног мастер рада. Школарину је могуће платити у четири рате. 

 

 

МЕРИЛА ЗА РАНГИРАЊЕ КАНДИДАТА: 

Рангирање кандидата врши се на основу просечне оцене на основним академским 

студијама, резултата пријемног испита и интервјуа. 

Кандидати полажу пријемни испит који се састоји од есеја (20 бодова) и интервјуа (20 

бодова) који заједно носе 40 бодова, док успех по завршеним основним академским 

студијама носи 60 бодова. Пријемни испит се полаже на српском односно енглеском 

језику.  

За упис на ове студије примењују се и Опште одредбе конкурса за упис студената на 

мастер академске студије Универзитета у Београду за школску 2018/2019. годину, које 

су доступне на адреси:  

   
http://bg.ac.rs/files/sr/upis/master-akademske/UB-master-upis-2018.pdf 

 

ПОТРЕБНА ДОКУМЕНТА ЗА ПРИЈАВУ НА КОНКУРС:  
 

Уз пријаву на Конкурс кандидати подносе:  

  

 попуњен пријавни лист (доступан на сајту Универзитета) 

 диплому и додатак дипломи или уверење о завршеном студијском програму 

првог степена са просечном оценом у току студија  (оригинална документа се 

предају на увид, а  фотокопије докумената се предају уз пријаву на Конкурс) 

 потврду о уплати надокнаде за трошкове конкурса 

Трошкови конкурса су 2.500 динара (ж.р Универзитета бр: 840-1835666-14, 

позив на бр. 417  ) 

 

 На захтев стучног сарадника за мастер академске студије, кандидат ће доставити и 

одлуку/уверење о акредитацији факултета и студијског програма на ком је завршио 

основне академске студије. 

 

  

 

КОНКУРСНИ РОКОВИ  
 

Пријављивање кандидата за трећи уписни на прву годину мастер академских 

студија вршиће се од 25. до 26. октобра 2018.године. 

 

http://bg.ac.rs/files/sr/upis/master-akademske/UB-master-upis-2018.pdf
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Термин одржавања пријемног испита (интервју и есеј) са 

пријављеним кандидатима у трећем уписном биће одржан 29. октобра 

у 10 часова у Рачунарској учионици Ректората Универзитета у 

београду 

 

ПРИЈАВЕ СЕ ПОДНОСЕ ЛИЧНО НА АДРЕСУ РЕКТОРАТА УНИВЕРЗИТЕТА У 

БЕОГРАДУ, СТУДЕНТСКИ ТРГ бр. 1, КАНЦЕЛАРИЈА бр. 5. 

ВАЖНА НАПОМЕНА: СВЕ ПРИЈАВЕ НА КОНКУРС МОРАЈУ БИТИ 

ПОДНЕТЕ ЗАКЉУЧНО СА 26. ОКТОБРОМ 2018. ГОД. У 14 ЧАСОВА 

 

 

За кандидате који су претходни ниво образовања стекли у иностранству, неопходно је 

приликом уписа поднети и решење о признавању стране високошколске исправе. 

Све детаљније информације у вези подношења пријавe, информација о студијскoм 

програму и потребном литературом за пријемни испит, биће објављене на сајту Студија 

при Универзитета, страница за мастер студије при Универзитету 

http://bg.ac.rs/sr/studije/studije-uni/m-studije-uni.php, а онда сајт мастер студијског 

програма Европска политика и управљање кризама http://bg.ac.rs/sr/studije/studije-

uni/epuk.php 

 

За све додатне информације  обратити се на телефон: 011 3207 – 494  или на адресу 

marko.vasiljevic@rect.bg.ac.rs 
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