
На основу члана 83. Закона о високом образовању ("Службени гласник РС", 
бр. 76/2005, 100/2007 – аутентично тумачење, 97/2008, 44/2010, 93/2012, 89/2013, 

99/2014, 45/2015 – аутентично тумачење и 68/2015)) и члана 77. Статута 
Универзитета у Београду („Гласник Универзитета у Београду“, број 186/15– 

пречишћени текст и 189/16), Одлуке Сената о броју студената за упис студената у 

прву годину мултидисциплинарног студијског програма мастер академских студија 
–Религија у друштву, култури и европским интеграцијама,   

 

 

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: 
»РЕЛИГИЈА У ДРУШТВУ, КУЛТУРИ И ЕВРОПСКИМ ИНТЕГРАЦИЈАМА« 120 ЕСПБ   

за школску 2016/2017. годину 
 

Кроз историју је свако људско друштво било прожето одређеним обликом 
религиозности.Претпоставке да ће у савременом свету религија нестати а 

религиoзност постати приватна ствар неколицине показале су се као 
сасвимпогрешне. Насупрот томе, ми данас не само да не живимо у 

секуларизованом свету, како су то многи теоретичари религије очекивали, него 

религија битно утиче на друштвено-културне и политичке процесе данашњице. 
Стога се проучавање религије у свим њеним пројавним облицима као и 

истраживање њеног места и улоге у савременим друштвима поставља као 
императиву оквирудруштвено-хуманистичких наука. 

 

Студијски програм „Религија у друштву, култури и европским интеграцијама“ 

има међународни карактер. Студије су намењене образовању у области друштвено-
хуманистичких наука. Студије садрже девет обавезних и пет изборних предмета и 

трају четири семестра. Током летњег и зимског семестра на првој години студија и 
летњег семeстра на другој години студенти слушају интензивну наставу.Предавачи 

су професори са Универзитета у Београду, Универзитета у Подгорици, 

Универзитета у Триру, Универзитета у Лондону. Професори са поменутих 
универзитета ће гостовати и држати своја предавања на Универзитету у 

Београду.Мастер академске студије –Религија у друштву, култури и европским 
интеграцијама пружају студентима професионално и примењиво знање за 

препознавање и анализу одређених појава у друштву која су повезана са религијом, 
затим вођење конструктивног дијалога између секуларног и религијског аспекта у 

савременим европским друштвима. Ово образовање их, такође, квалификује да 
учествују у пројектима које организују разне владине и невладине организације 

које се баве управо истраживањем наведених питања. Програм је јединствен у 
региону и стога намењен свим заинтересованим студентима у окружењу.  



 

Завршетком студија кандидати стичу звање мастер  религиолог. 

На адреси  http://www.bg.ac.rs/sr/studije/studije-uni/religija.php се може остварити 

увид у садржај студијског програма.   

 

 

Услови уписа: На мастер академске студије „Религија у друштву, култури и 
европским интеграцијама“ (120 ЕСПБ) могу се уписатикандидати свих профила 

који имају завршене основне студије према ранијим прописима, односно основне 
академске студије унајмање трогодишњем  трајању (180 ЕСПБ).  

 

На студије ће се у школској 2016/2017. години уписати  30 студената, 5студената на 

терет буџетаи 25 самофинансирајућих студената. Примљени студенти биће 

рангирани  у складу са постигнутим успехом са основних студија и резултата 
постигнутог са интервуја на пријемном испиту.  

 

МЕРИЛА ЗА РАНГИРАЊЕ КАНДИДАТА  Кандидат може освојити максимално 

100 бодова на основу просечне оцене као и на основу резултата на пријемном 
испиту (интервју).  Под општом просечном оценом подразумева се просечна оцена 

са основних студија помножена са 6. По овом основу кандидати могу стећи 
највише 60 бодова. Кандидат на пријемном испиту (интервју) може освојити 

највише 40 бодова.  

У случају да два или више кандидата имају једнак број бодова, предност се даје 
кандидату/кандидатима који имају објављене  стручне радове  из области  студија 

религије. 

 

Мастер академске студије  „Религија у друштву, култури и 
европскиминтеграцијама“ 120 ЕСПБ: 

Висина годишње школарине за домаће држављане износи 120.000,00 динара, а за 
странце 2500 евра. Школарину је могуће платити у четири рате.  

 

За упис на ове студије примењују се Опште одредбе конкурса за упис студената на 
мастер академске студије Универзитета у Београду за школску 2016/2017. годину, 
које су доступне на адреси:   

 

http://bg.ac.rs/files/sr/upis/master-akademske/UB-master-upis-2016.pdf 

 

Уз пријаву на Конкурс кандидати подносе:  

- мотивационописмо 

- кратку биографију 

- попуњен пријавни лист који ће бити доступан на сајту Универзитета  



- диплому и додатак дипломиили уверење о завршеном студијском програму првог 
степена са просечном оценом у току студија  (оригинална документа се предају на 

увид, а офотокопије 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. 409)  

 

 

 

 

КОНКУРСНИ РОКОВИ  

Пријављивање кандидата за упис на прву годину мастер академских студијау трећем 

уписном року је од 28. октобра до 31. октобра 2016. год. до 10 часова. 

Програмски савет студија обавиће интервју са свим пријављеним кандидатима 

01.новембра 2016. године у 12 часова у учионици у поткровљу у  згради 

Ректората Универзитета у Београду, Студентски трг бр. 1. 
 

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 30. СЕПТЕМБРОМ 2016. ГОД. 

 

 
За све додатне информације  обратити се на телефон: 011 3207-466,011 3207-494 , 011 

3207 – 464 или на адресу jasmina.jokic@rect.bg.ac.rsили 

marko.vasiljevic@rect.bg.ac.rsили bojana.marjanovic@rect.bg.ac.rs 

 


