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1. Православни богословски факултет Универзитета у Београду (у даљем тексту: Факултет)
уписује у прву годину основних студија 150 студената који се финансирају из буџета;
- 90 на Богословско-катихетском програму
- 60 на Богословско-пастирском програму
и 80 самофинансирајућих студената;
- 45 на Богословско-катихетском програму
- 35 на Богословско-пастирском програму.
2. У прву годину основних студија на Факултет
може да се упише лице које има:
- завршену четворогодишњу средњу школу
- благослов надлежног епископа
- лекарско уверење о томе да је способно за студије.
3. Редослед кандидата за упис у прву годину
основних студија утврђује се на основу општег
успеха постигнутог у средњем образовању и резултата постигнутих на пријемном испиту.
Ранг листа се сачињава према укупном броју
бодова сваког кандидата по утврђеним мерилима.
Кандидат својим потписом на пријавном листу
потврђује да прихвата правила пријемног испита.
4. По основу општег успеха кандидат може стећи
најмање 16, а највише 40 бодова. Општи успех у
средњој школи подразумева збир просечних оцена
сваког разреда помножен са 2 и рачуна се заокруживањем на две децимале.
5. На пријемном испиту полаже се тест познавања
основа богословља (литература: Томас Хопко,
Православна вера I-IV, Крагујевац: Каленић,
1991-1998, 40 питања) и тест опште информисаности (20 питања). Кандидат на овим тестовима може
освојити укупно највише 60 бодова.
Кандидат на пријемни испит доноси важећи
документ за идентификацију (личну карту или
пасош) и идентификациони лист који се добија
приликом пријављивања. Кандидат чији идентитет није утврдило надлежно лице не може
полагати пријемни испит.
6. Факултет утврђује јединствене ранг листе по
студијским програмима свих кандидата са укупним бројем бодова стеченим по свим критеријумима утврђеним овим конкурсом. Кандидат може
освојити највише укупно 100 бодова. Место на
ранг листи одређује да ли кандидат може бити
уписан у прву годину основних студија.
Кандидат приликом подношења пријаве на
конкурс бира могућност рангирања на оба или
само на један студијски програм. Уколико се
определи за оба студијска програма биће рангиран
на обе листе, а приликом уписа опредељује се за
студијски програм на основу места на ранг лист.
Кандидат који се приликом подношења пријаве
определи само за један студијски програм биће
рангиран само на листи за тај програм.

7. Кандидат може бити уписан на терет буџета ако
се налази на ранг листи до броја одобреног за упис
кандидата на терет буџета, а има најмање 51 бод.
8. Кандидат може бити уписан као самофинансирајући студент уколико се на ранг листи
налази до броја одобреног за упис самофинансирајућих студената, а има најмање 30
бодова.
9. Без полагања пријемног испита могу се уписати у другом уписном року (само као самофинансирајући студенти):
- лица која имају стечено високо образовање на
академским студијама првог степена;
- студенти друге године основних студија другог
универзитета, односно друге високошколске
установе или лица којима је престао статус студента због исписивања са студија, а који су положили
све испите са прве године, односно остварили
најмање 60 ЕСП бодова на студијском програму на
другом универзитету, односно на другој високошколској установи.
Наставно - научно веће Факултета одлучује о
признавању положених испита, односно ЕСП
бодова.
Ова лица достављају:
- писани захтев за упис најкасније до истека другог
конкурсног рока за упис у наредну школску годину;
- захтев за признавање испита, уверење о положеним испитима и доказ да су уплатили трошкове,
односно накнаду за признавање испита.
10. Страни држављани се уписују на студијске
програме под истим условима као и држављани
Републике Србије, пре уписа дужни су доставити
- доказ о здравственом осигурању и
- доказ о знању српског језика.
Пријава на конкурс и конкурсни рокови:
ПРВИ УПИСНИ РОК
Пријављивање кандидата: 24.-26.06.2015. од
10:00 до 13:00 ч.
Полагање пријемног испита: 30.06.2015. у 10. ч.
Објављивање резултата: 01.07. до 10. ч. Жалбе се
подносе до 02.07. до 16. ч. Комисија доноси решење
до 03.07. до 16. ч. Жалбе на решење Комисије
подносе се Декану до 04.07. до 16. ч.. Декан доноси
решење до 05.07. до 16. ч. Обја-вљивање коначне
ранг листе 06.07. у 9. ч.
Упис кандидата биће обављен 06. и 08.07. од 10. ч. студенти на буџету, 09.07. од 10 ч. самофинансирајући студенти.
Кандидати који се не упишу у том периоду губе
право на своје место на ранг листи.
ДРУГИ УПИСНИ РОК
Пријављивање кандидата: 01.-03.09.2015.
Полагање пријемног испита: 05.09.2015. у 10. ч.
Објављивање резултата: 07.09.2015. у 9. ч.

Примедбе на ранг листу подносе се 08.09. до 9. ч.
Одговор Комисије: 09.09. до 9. ч.
Пријем жалби на решење Комисије до 10.09. до 9.
ч. Декан одговара на жалбе до 11.09. до 9. ч.
Објављивање коначне ранг листе: 11.09. у 10. ч.
Упис 11. и 14.09. од 10. ч.
2. Приликом пријаве на конкурс кандидат
подноси следећа документа:
- диплому завршене средње школе, више школе
или факултета (оверена фотокопија и оригинал на
увид)
- сведочанства сва четири разреда завршене
средње школе (оверена фотокопија и оригинал на
увид)
- извод из матичне књиге рођених (оверена
копија и оригинал на увид)
- лекарско уверење да је кандидат способан за
студирање (оригинал)
- благослов надлежног епископа (оригинал)
- доказ о уплати накнаде за полагање пријемног
испита која износи 5.000 динара и уплаћује се
приликом конкурисања на жиро рачун Факултета
бр. 840-2046666-36 са позивом на број 01.
- попуњен пријавни лист
3. Кандидати приликом уписа подносе следећа
документа:
- диплому средње школе (оригинал)
- два попуњена ШВ-20 обрасца (купују се у књижари Факултета)
- индекс са попуњеном првом страницом (добија
се на шалтеру Факултета)
- једна фотографија 4,5 х 3,5 цм (и једну препоручене величине 150x200 тачака достављену електронским путем на адресу stusluzba@bfspc.bg.ac.rs)
- доказ о уплати на име трошкова првог уписа на
студијски програм у износу од 6.000 дин на жиро
рачун Факултета број: 840-2046666-36, позив на
број 02.
- доказ о уплати за самофинансирајуће студенте
у износу од 105.000 дин. за уписаних 60 ЕСПБ на
првој години студијских програма на жиро рачун
Факултета број: 840-2046666-36, позив на број 01
(износ прве уплате мора да буде најмање 25.000
дин, остатак школарине се може уплатити на
највише 8 рата од 10.000 дин месечно почевши од
октобра 2014. до пријаве испита у месецу мају
2015. године).
5. Фотокопије докумената кандидата који нису
примљени на конкурс не враћају се.
Остале информације у упису на Факулет:
http://www.bfspc.bg.ac.rs/info.php
ДЕКАН
Проф. др Предраг Пузовић, с. р.

