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

број  88/17, 73/18, 67/19 и 6/20), члана 85 Статута Универзитета у Београду („Гласник 
Универзитета у Београду“, број 201/18, 207/19 и 213/20), Правилника о упису 
студената на студијске програме Универзитета у Београду („Гласник Универзитета 
у Београду“, број 208/19 и 212/19) и Одлуке Сената Универзитета у Београду од 8. 
априла 2020.године o расписивању конкурса 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 2020/2021. 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 сасвим 
погрешне. 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 императив у оквиру друштвено-
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 и Новом Саду, а студенти су у могућности 
да присуствује предавањима еминентних гостујућих предавача из земља и света. 
Мастер академске студије – Религија у друштву, култури и европским интеграцијама 
пружају студентима професионално и примењиво знање за препознавање и анализу 
одређених појава у друштву којe  су повезанe 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 уписати кандидати свих профила који имају 
завршене основне студије према ранијим прописима, односно основне академске 
студије у најмање трогодишњем трајању (180 ЕСПБ), као и кандидати  који имају 
завршене  интегрисане студије.   
  
На студије ће се у школској 2020/2021. години уписати 30 студената,  4 буџетскa и 
26 самофинансирајућих студената.   
  
За упис на ове студије примењују се Опште одредбе конкурса за упис студената на 
мастер академске студије Универзитета у Београду за школску 2020/2021. годину, 
које су доступне на адреси:    

   http://www.bg.ac.rs/files/sr/upis/master-akademske/Opsti_uslovi-master-2020.pdf  
 

МЕРИЛА ЗА РАНГИРАЊЕ КАНДИДАТА  
  
Редослед кандидата представља коначна ранг-листа која се формира узимајући у 
обзир следеће критеријуме:  
 
- општи успех на основним студијама (максимално 70 бодова) 
- дужину студирања 
- пријемни испит, односно интервју (максимално 25 бодова) 
- публикације кандидата у часописима са SCI листе чији је impact factor већи од 0 
(максимално 5 бодова). 
 
-  општи успех на основним студијама (максимално 70 бодова)  

• Под општом просечном оценом подразумева се просечна оцена са 
основних студија помножена са 7. По овом основу кандидати могу стећи 
максимално 70 бодова,  чиме се добија број бодова p  

          За кандидате који имају стечено високо образовање по прописима који су 
важили до дана ступања на снагу Закона о високом образовању вреднује се просечна 
оцена са основних студија која укључује дипломски рад, уколико исти постоји.  
  

• на укупан број бодова за успех на основним студијама утиче и дужина 
студирања на основним студијама, преко коефицијента d који се рачуна 
по следећој формули:  
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d = предвиђено трајање студирања / стварно трајање студирања  
  
где предвиђено трајање студирања представља број година из потврде о 
акредитацији студијског програма основних студија помножен са 365, а стварно 
трајање студирања представља број дана протеклих од почетка школске године у 
којој је студент по први пут уписао студијски програм на основним студијама до 
датумa дипломирања, односно завршетка тог студијског програма (на уверењу о 
дипломирању). 
 
• укупан број бодова за успех на основним студијама, b, рачуна се по формули b = p 
· d  
 
- пријемни испит односно интервју (максимално 25 бодова)  

 
- публикације кандидата у часописима са SCI листе чији је impact factor већи 

од 0 (максимално 5 бодова);  
 

Приликом израчунавања тог броја бодова користи се рангирање часописа 
установљено од стране Министарства просвете, науке и технолошког развоја 
Републике Србије (категорије М21/М21а, М22, М23 и М24).  
- рад из категорије М21/М21а у којем је кандидат први или једини аутор – 5 
поена  
- рад из категорије М22 у којем је кандидат први или једини аутор – 4 поена  
- рад из категорије М23 у којем је кандидат први или једини аутор – 3 поена  
- рад из категорије М24 у којем је кандидат први или једини аутор – 2 поена  
- рад из категорије М51, M52 и М53 у којем је кандидат први или једини аутор 
– 1 поен  

  
ШКОЛАРИНА   
Висина годишње школарине за домаће држављане износи 120.000,00 динара, а за 
странце 2.500,00 евра. Школарину је могуће платити у четири рате.   

  
Уз пријаву на Конкурс кандидати подносе:   
- кратку биографију  
- библиографију  
- попуњен пријавни лист који ће бити доступан на сајту Универзитета   
- диплому и додатак дипломи или уверење о завршеном студијском програму првог 

степена студија и уверење о положеним испитима (оригинална документа се 
предају на увид, а  фотокопије докумената се предају уз пријаву на Конкурс)  

- решење о признавању стране високошколске исправе или потврду да је поступак 
признавања ради наставка образовања започет (само за кандидате који имају 
страну високошколску исправу)  

- потврду о уплати надокнаде за трошкове конкурса  



 Трошкови конкурса су 2.500 динара (ж.р Универзитета бр: 840-1835666-14, позив на 
бр. 409)   

На захтев стручног сарадника за мастер академске студије, кандидат ће доставити и 
одлуку/уверење о акредитацији институције  и претходно завршеног студијског 
програма.  

КОНКУРСНИ РОКОВИ 

Пријављивање кандидата за упис на прву годину мастер академских студија вршиће 
се  од  1. септембра до 09. октобра 2020. године. 

Датум одржавања интервјуа биће накнадно објављен. 

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  09.10.2020. ГОД. ДО 16 ЧАСОВА.  

За све додатне информације  обратити се на телефон 011 3207–464  или на адресу 
bojana.marjanovic@rect.bg.ac.rs  
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