УНИВЕРЗИТЕТ У БЕОГРАДУ - ПРАВОСЛАВНИ БОГОСЛОВСКИ ФАКУЛТЕТ РАСПИСУЈЕ

КОНКУРС

ЗА УПИС НА МАСТЕР АКАДЕМСКЕ СТУДИЈЕ У ШКОЛСКОЈ 2017/2018. ГОДИНИ
Православни богословски факултет Универзитета у Београду (у даљем тексту: ПБФ)
уписује у прву годину мастер академских студија (у даљем тексту; мастер студија)
30 студената који се финансирају из буџета (24 на теолошком и 6 на религиолошком смеру;
и 70 самофинансирајућих студената (51 на теолошком и 19 религиолошком смеру).
ПРАВО УПИСА
У прву годину мастер студија у трајању од два
семестра (60 ЕСПБ) на ПБФ-у може се уписати лице
које има:
- завршене четворогодишње основне студије (240
ЕСПБ) на ПБФ
- завршене четворогодишње студије (240ЕСПБ)
на неком другом факултету уз обавезу претходног
полагања следећих диференцијалних испита са
најмањом укупном просечном оценом 8 (осам):
За упис на теолошки мастер програм: Свето писмо
Старог завета, Свето писмо Новог завета, Патрологија,
Философија, Општа историја цркве, Историја српске
цркве, Догматика, Литургика, Канонско
право, Грчки језик.
За упис на религиолошки мастер програм: Увод у
богословље, Библија у Цркви и култури, Преглед
историје — Цркве опште и помесне.
Страни држављанин може се уписати на студијски
програм под истим условима као и држављанин
Републике Србије. Страни држављанин плаћа
школарину у току целог школовања, уколико
међународним споразумом није другачије одређено.
ПРИЈАВЉИВАЊЕ НА КОНКУРС
Пријем докумената за пријаву на конкурс обавиће се
4-5. октобра 2017. од 10:00 до 12:00 часова.
Приликом пријаве на конкурс кандидат треба да
поднесе следећа оригинална документа:
- попуњену пријаву на конкурс (образац се преузима
на веб-сајту факултета или у факултетској
скриптарници)
- диплому или уверење о завршеном факултету
(уколико је студије завршио у иностранству,
кандидат приликом конкурисања доноси решење
о признавању стране високошколске исправе или
потврду да је покренут поступак признавања стране
високошколске исправе)
- доказ о уплати накнаде за трошкове конкурса у
износу од 6000,00 динара жиро рачун факултета бр.
840-2046666-36 са позивом на број 10.
Кандидат — страни држављанин подноси и
- доказ да је здравствено осигуран;
- доказ да влада српским језиком.
Кандидати својим потписом на пријавном листу
потврђују да прихватају правила пријемног испита и
услове конкурса.
РАНГИРАЊЕ КАНДИДАТА
Рангирање кандидата за упис у прву годину мастер
студија обавља се према просеку оцена на

основним студијама. Студенти са истом просечном
оценом биће рангирани према дужини студирања.
Студентима који су претходне студије завршили у
иностранству, просечна оцена при рангирању ће се
обрачунавати применом одредби члана 99. Статута
Универзитета у Београду (пречишћен текст), уколико
у решењу о признавању исправе није израчуната
просечна оцена.
Студенти који су примљени на буџетско финансирање
при упису доносе доказ о уплати административних
трошкова у износу од 6000,00 динара.
Трошкови школарине за самофинансирајуће студенте
износе 105000,00 динара за уписаних 60 ЕСПБ.
УПИС КАНДИДАТА
Прелиминарна ранг-листа кандидата биће објављена
5. октобра у 16.00. Рок за подношење жалби на ранглисту је 7. октобра до 10.00. Кандидати жалбе доносе
у писаној форми у Студентску службу факултета.
Комисија ће одговоре на жалбе дати најкасније до 9.
октобра до 9.00 часова. Упис примљених кандидата
обављаће се 11-13. октобра 2017, од 10:00 часова, по
распореду који ће накнадно бити објављен.
Кандидати који су стекли право уписа доносе следећа
документа:
- извод из матичне књиге рођених
- благослов надлежног епископа (за студенте који
нису завршили УБПБФ или су завршили студије пре
пет или више година)
- попуњен један ШВ-20 образац
- индекс са попуњеном првом страницом (преузима
се на факултету)
- две фотографије 4,5 х 3,5 цм.
Кандидат — страни држављанин подноси и
- доказ да је здравствено осигуран
- доказ да влада српским језиком.
Самофинансирајући студенти доносе доказ о уплати
прве рате школарине у износу од 25000,00 динара на
жиро рачун факултета бр. 840-2046666-36 са позивом
на број који ће добити при упису. (остатак школарине
се уплаћује у 8 месечних рата по 10000,00 динара, 4 у
првом и 4 у другом семестру). Фотокопије докумената
кандидата који нису примљени на конкурс се не
враћају.
Уколико преостане слободних места, биће
организован други уписни рок, чији ће датум бити
накнадно одређен.
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