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Гласник Универзитета у Београду

На основу члана 85. став 9, у вези са чланом 42. став 2. и чланом
116. Закона о високом образовању („Службени гласник РС“, број
76/2005) и члана 119. став 1. тачка 27. Статута Универзитета у
Београду („Гласник Универзитета у Београду“, број 128/2005 –
пречишћен текст), Веће Универзитета у Београду, на седници одржаној
13. септембра 2006. године, доноси

ПРАВИЛНИК
О УСЛОВИМА, НАЧИНУ И ПОСТУПКУ УПИСА
НА ДРУГИ И ТРЕЋИ СТЕПЕН АКАДЕМСКИХ
СТУДИЈА
Члан 1.
Овим правилником уређују се услови, начин и поступак уписа
на други и трећи степен академских студија на Универзитету у
Београду (у даљем тексту: Универзитет) и факултетима у саставу
Универзитета.
Члан 2.
На студијске програме другог и трећег степена академских
студија, који се организују на Универзитету и факултетима у саставу
Универзитета, могу се уписати кандидати под условима, на начин и по
поступку прописаним овим правилником и актима факултета у саставу
Универзитета.
На студијске програме дипломских академских студија који
имају:
1. најмање 60 ЕСПБ бодова, могу се уписати кандидати који су
претходно остварили обим основних студија од најмање 240 ЕСПБ
бодова;
2. најмање 120 ЕСПБ бодова, могу се уписати кандидати који су
претходно остварили обим основних студија од најмање 180 ЕСПБ
бодова.
На студијске програме специјалистичких академских студија
могу се уписати кандидати који имају завршене основне академске и
дипломске академске студије или интегрисане академске студије, у
обиму од најмање 300 ЕСПБ бодова.
На студијске програме специјалистичких академских студија
могу се уписати и кандидати који имају завршене основне академске
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студије у обиму од најмање 240 ЕСПБ бодова, у којем случају
специјалистичке студије имају обим од најмање 120 ЕСПБ бодова.
На студијске програме докторских студија могу се уписати
кандидати који имају завршене дипломске академске студије, односно
интегрисане студије, у обиму од најмање 300 ЕСПБ бодова и:
- општу просечну оцену од најмање 8 (осам) на основним
академским и дипломским академским студијама; или
- остварене научне радове, на начин уређен општим актом
факултета, односно Универзитета.
Студијским програмима из става 1. овог члана уређују се ближи
услови уписа.
Члан 3.
Лица која имају стечено високо образовање по прописима који
су важили до дана ступања на снагу Закона имају право на упис на
студије из члана 1. овог правилника, под условима и на начин
прописан овим правилником и актима Универзитета, односно
факултета у саставу Универзитета, и то:
1. Лица која имају стечено високо образовање завршетком
основних студија у трајању од најмање осам семестара имају право да
упишу дипломске академске студије у обиму од најмање 60 ЕСПБ
бодова.
2. Лица која имају стечено високо образовање завршетком
основних студија у трајању мањем од осам семестара имају право да
упишу дипломске академске студије у обиму од најмање 120 ЕСПБ
бодова.
Лица из става 1. тачка 2. овог члана могу уписати дипломске
академске студије у обиму од 60 ЕСПБ бодова уз накнадно
савладавање садржаја одговарајућих студијских програма првог
степена академских студија у обиму од 60 ЕСПБ бодова.
Члан 4.
Упис на студијске програме из члана 2. овог правилника врши
се на начин и по поступку прописаним конкурсом који расписује
Универзитет, у складу са Законом.
Редослед кандидата за упис у прву годину студија утврђује се
на основу опште просечне оцене остварене на претходно завршеним
студијама и резултата постигнутог на пријемном испиту, односно
испиту за проверу склоности и способности, уколико се такав испит
организује.
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Општим актом Универзитета, односно факултета у саставу
Универзитета могу се прописати и друга мерила за утврђивање
редоследа кандидата.
На основу критеријума из конкурса, Универзитет обједињује
ранг-листу пријављених кандидата на основу ранг-листи добијених са
факултета, односно од Већа за мултидисциплинарне студије.
Право на упис стиче кандидат који је рангиран у оквиру
утврђеног броја студената.
Члан 5.
Студент другог и трећег степена академских студија може у
току студија прелазити са других студијских програма у оквиру истих
или сродних области студија, под условима прописаним студијским
програмом.
Студент последипломских магистарских студија, уписан по
прописима који су важили до ступања на снагу Закона, може у току
студија прећи на студијски програм докторских студија, у оквиру
истих или сродних области студија, под условима које прописује
наставно-научно веће факултета, односно Веће за мултидисциплинарне
студије.
Право из ст. 1. и 2. овог члана остварује се на лични захтев
студента.
Члан 6.
Овај правилник ступа на снагу осмог дана од дана објављивања
у „Гласнику Универзитета у Београду”.
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