ИЗВОД ИЗ ПРАВИЛНИКА О СТУДИЈИМА ПРВОГ И ДРУГОГ СТЕПЕНА
НА ПРАВОСЛАВНОМ БОГОСЛОВСКОМ ФАКУЛТЕТУ
Дипломске академске студије - master
Услови за упис на дипломске
академске студије (master)
Члан 28.
У прву годину дипломских академских студија (master) може се уписати лице које је завршило основне академске студије Факултета остваривши:
1) најмање 240 ЕСПБ бодова – уписује се на дипломске академске студије које имају
60 ЕСПБ бодова.
2) најмање 180 ЕСПБ бодова – уписује се на дипломске академске студије које имају
120 ЕСПБ бодова;
Редослед кандидата за упис у прву годину дипломских академских студија утврђује се
на основу опште просечне оцене остварене на основним студијама.
Студент који је завршио неки други факултет и стекао 240 ЕСПБ бодова такође може
конкурисати на дипломске академске студије од 60 бодова, ако претходно положи све диференцијалне испите и прибави сагласност надлежног епископа.
Студенти из претходног става овог члана дужни су да пре уписа на дипломске
академске студије положе следеће диференцијалне испите:
1. Свето Писмо Старог Завета
2. Свето Писмо Новог Завета
3. Патрологију
4. Философију
5. Општу историју цркве
6. Историју српске цркве
7. Догматику
8. Литургику
9. Канонско право и
10. Грчки језик.
Студенти дипломских академских студија постају они који су на диференцијалном испиту постигли просечну оцену најмање 8 (осам).
Право уписа на ЈЕДНОГОДИШЊЕ дипломске академске студије имају и кандидати који су завршили основне студије по прописима који су важили до дана ступања на снагу Закона о високом образовању, под условима прописаним Статутом Факултета и овим
Правилником.
Студент који је завршио неки други факултет и стекао 180 ЕСПБ бодова може конкурисати на дипломске академске студије од 120 бодова, ако прибави сагласност надлежног
епископа и претходно положи следеће диференцијалне испите:
1. Свето Писмо Старог Завета
2. Свето Писмо Новог Завета
3. Патрологију 1
4. Увод у философију
5. Општу историју цркве

6.
7.
8.
9.

Историју српске цркве
Догматику
Литургику и
Канонско право

Члан 29.
Дипломске академске студије (master) организују се на основу утврђених студијских
програма на оба студијска смера.
Настава се организује према изабраним курсевима (групама изборних предмета).
Испити на дипломским академским студијама полажу се на следећи начин:
- израдом семинарског рада који одреди наставник и који мора бити обима око
40.000 карактера (око 13-14 страна са око 3.000 карактера по страни);
- усменом одбраном рада;
- усменим испитивањем из задате литературе.
Дипломске академске студије завршавају се полагањем свих предвиђених испита и испуњавањем осталих студијских обавеза, израдом дипломског рада и његовом јавном одбраном, пред комисијом од три члана, од којих један може бити сарадник (асистент).
Кандидатов приступ раду мора бити утемељен у теологији, а резултати рада морају бити теолошки релевантни.
Дипломски рад има најмање 60 страна текста, са 1800 словних места по страни.
Теме дипломских радова
Члан 30.
Студент молбом, на којој се налази и потпис наставника предложеног за ментора,
као и имена наставника предложених за чланове комисије за оцену теме, предлаже Већу
тему тезе уз коју обавезно доставља и кратак концепт теме и литературу (извори и
секундарна литература).
Одобравање, израда и одбрана дипломског рада
Члан 31.
На молбу студента коју је потписао и наставник који се предлаже за ментора, а и
уз сагласност Већа групе, Наставно-научно веће одобрава тему и одређује ментора и
комисију.
Веће може тему и да не одобри или да тражи прецизирање, измену или допуну
саме теме или концепта теме.
Комисија подноси извештај Већу у року од 30 дана. На основу извештаја комисије
Веће одобрава тему тезе и може одредити ментора и још два члана комисије за оцену рада.
Трећи члан може бити асистент.
Ментор је дужан да у сталном контакту и обавезним консултацијама упућује
студента у научне и методолошке проблеме, да прати студије кандидата и руководи
израдом његовог дипломског рада.
Рад кандидата и извештај комисије, као и евентуални посебан извештај члана
комисије, стоје на увиду јавности 14 дана од дана објављивања обавештења о томе на
огласној табли факултета.

Уколико Веће прихвати извештај комисије, оно именује комисију за одбрану рада
од три члана, од којих једног за председника комисије. Ментор не може бити председник
комисије а трећи члан може бити асистент. Председник комисије у договору са
кандидатом и уз консултацију Студентске службе Факултета, одређује датум и час
одбране.
Факултет преко огласне табле факултета и средстава јавног информисања
објављује време и место одбране рада.
По усменом излагању кандидата чланови комисије дају критички осврт на рад и
постављају кандидату питања. По кандидатовом одговору на питања комисија након
већања утврђује резултате одбране.
Записник о јавној одбрани рада потписују чланови комисије.
Кандидат који је одбранио рад стиче академски назив дипломирани теолог.

