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ОПШТИ УСЛОВИ КОНКУРСА 

 

У прву годину студијских програма мастер академских студија може се уписати 

лице које је завршило основне академске студије остваривши најмање 240 ЕСПБ, као и 

лице које је завршило основне студије у четворогодишњем трајању  по прописима која су 

важила до ступања на снагу Закона о високом образовању.  

 У прву годину мастер академских студија може се уписати и лице које је 

завршило интегрисане студије, односно мастер академске студије, остваривши 300 ЕСПБ. 

 
ПОСЕБНИ УСЛОВИ ЗА УПИС 

 

У прву годину студијских програма мастер академских студија на програме:  

 

- Међународне студије (модули: Међународна политика, Студије САД, Европске 

студије, Међународно хуманитарно право и право људских права, Глобалне и 

стратешке студије и Студије савременог Балкана) може се уписати лице које је 

завршило основне академске студије, остваривши најмање 240 ЕСПБ, као и 

лице које је завршило основне студије у четворогодишњем трајању по 

прописима која су важила до ступања на снагу Закона о високом образовању.  

- Јавна управа, локална самоуправа и јавне политике може се уписати лице 

које је завршило основне академске студије, остваривши најмање 240 ЕСПБ, 

као и лице које је завршило основне студије у четворогодишњем трајању по 

прописима која су важила до ступања на снагу Закона о високом образовању.  

- Политички систем и привредни развој може се уписати лице које је завршило 

основне академске студије, остваривши најмање 240 ЕСПБ, као и лице које је 

завршило основне студије у четворогодишњем трајању по прописима која су 

важила до ступања на снагу Закона о високом образовању.  

Политичко насиље и држава може се уписати лице које је завршило основне 

академске студије, остваривши најмање 240 ЕСПБ, као и лице које је завршило 

основне студије у четворогодишњем трајању по прописима која су важила до 

ступања на снагу Закона о високом образовању.  

- Културологија може се уписати лице које је завршило основне академске 

студије на Факултету политичких наука и друге  факултете из групације 

друштвено-хуманистичких наука и образовно-уметничког поља: Уметност, 

остваривши најмање 240 ЕСПБ, као и лице које је завршило основне студије у 

четворогодишњем трајању на Факултету политичких наука или неком другом 

факултету из групације друштвених наука или уметничких дисциплина  по 

прописима која су важила до ступања на снагу Закона о високом образовању. 

- Студије политике (модули: Демократија и демократизација, Компаративне  

регионалне студије, Политичке институције, јавна администација и јавни 

сектор и Избори и изборне кампање) може се уписати лице које је завршило 



основне академске студије, остваривши најмање 240 ЕСПБ на Факултету 

политичких наука и другим факултетима из групације друштвено-

хуманистичких наука, као и лица која нису завршили факултете из групације 

друштвено-хуманистичких наука, уколико су писали радове из области ових 

мастер студија или имају искуство у релевантним институцијама, политичким 

партијама или релевантним организацијама. Мастер академске студије - 

Студије политике  могу уписати и лица која су завршила основне студије у 

четворогодишњем трајању на Факултету политичких наука или неком другом 

факултету из групације друштвених наука  по прописима која су важила до 

ступања на снагу Закона о високом образовању, као и лица која нису завршила 

факултет из групације друштвених наука уколико су писали радове из области 

ових мастер студија или имају искуство у релевантним институцијама, 

политичким партијама или релевантним организацијама. 

 
- Социјална политика (модули: Креирање и анализа социјалне политике и 

Социјална заштита) може се уписати лице које је завршило основне академске 

студије на Факултету политичких наука и друге  факултете из групације 

друштвено-хуманистичких наука, остваривши најмање 240 ЕСПБ, као и лице 

које је завршило основне студије у четворогодишњем трајању на Факултету 

политичких наука или неком другом факултету из групације друштвених наука 

по прописима која су важила до ступања на снагу Закона о високом образовању.  

 

- Комуникологија може се уписати лице које је завршило основне академске 

студије на Факултету политичких наука и друге  факултете из групације 

друштвено-хуманистичких наука, остваривши најмање 240 ЕСПБ, као и лице 

које је завршило основне студије у четворогодишњем трајању на Факултету 

политичких наука или неком другом факултету из групације друштвених наука 

по прописима која су важила до ступања на снагу Закона о високом образовању.  

 

-  Новинарство може се уписати лице које је завршило основне академске 

студије на Факултету политичких наука и друге  факултете из групације 

друштвено-хуманистичких наука, остваривши најмање 240 ЕСПБ, као и лице 

које је завршило основне студије у четворогодишњем трајању на Факултету 

политичких наука или неком другом факултету из групације друштвених наука 

по прописима која су важила до ступања на снагу Закона о високом образовању.  

 

- Политиколошке студије религије може се уписати лице које је завршило 

основне академске студије на Факултету политичких наука и друге  факултете 

из групације друштвено-хуманистичких наука, остваривши најмање 240 ЕСПБ, 

као и лице које је завршило основне студије у четворогодишњем трајању на 

Факултету политичких наука или неком другом факултету из групације 

друштвених наука по прописима која су важила до ступања на снагу Закона о 

високом образовању.  

 

- Еколошка политика може се уписати лице које је завршило основне академске 

студије на Факултету политичких наука и друге  факултете из групације 



друштвено-хуманистичких наука, остваривши најмање 240 ЕСПБ, биолошки 

факултет, пољопривредни факултет и природно-математички факултет као и 

лице које је завршило основне студије у четворогодишњем трајању на 

Факултету политичких наука или неком другом факултету из групације 

друштвених наука, биолошком факултету, пољопривредном факултету и 

природно-математичком факултету по прописима која су важила до ступања на 

снагу Закона о високом образовању.  

 

-   Политичка аналитика, партије, избори, демократија може се уписати лице 

које је завршило основне академске студије на Факултету политичких наука и 

друге  факултете из групације друштвено-хуманистичких наука, остваривши 

најмање 240 ЕСПБ, завршен факултет техничких наука, као и лице које је 

завршило основне студије у четворогодишњем трајању на Факултету 

политичких наука или неком другом факултету из групације друштвених наука 

и факултет техничких наука по прописима која су важила до ступања на снагу 

Закона о високом образовању.  

 

-   Социјални рад могу се пријавити само кандидати који су завршили основне 

академске студије социјалног рада у трајању од 4 године, и стекли 240 ЕСПБ, 

студенти који су основне студије социјалног рада завршили по прописима пре 

ступања на снагу Закона о високом образовању у четвoрогодишњем трајању, 

односно кандидати који имају признату диплому социјалног рада. Прву годину 

мастер академских студија социјалног рада може  уписати и лице које је 

завршило интегрисане студије, односно основне и мастер академске студије 

остваривши 300 ЕСПБ, од којих најмање 240 ЕСПБ на основним академским 

студијама социјалног рада. 

 

      – Студије рода  може се уписати лице које је завршило основне академске 

студије, остваривши најмање 240 ЕСПБ на Факултету политичких наука и 

другим факултетима из групације друштвено-хуманистичких наука и 

образовно-уметничког поља: Уметност, као и лица која нису завршила 

факултете из групације друштвено-хуманистичких наука, уколико су писала 

радове из области ових мастер студија или имају искуство у релевантним 

институцијама и организацијама. Мастер академске студијњ– Студије рода  

може уписати лице које је завршило основне академске студије, остваривши 

најмање 240 ЕСПБ из групације природно-математичких наука уколико су 

писала радове из области ових мастер студија или имају искуство у 

релевантним институцијама и организацијама. Мастер академске студије – 

Студије рода могу уписати и лица која су завршила основне студије у 

четворогодишњем трајању на Факултету политичких наука или неком другом 

факултету из групације друштвено-хуманистичких наука и уметничких 

дисциплина по прописима која су важила до ступања на снагу Закона о високом 

образовању, као и она лица која нису завршила факултет из групације 

друштвено-хуманистичких наука уколико су писала радове из области ових 

мастер студија, или имају искуство у релевантним институцијама и 

организацијама. 



 

 

МЕРИЛА ЗА УТВРЂИВАЊЕ РЕДОСЛЕДА КАНДИДАТА 

 

Редослед кандидата за упис у прву годину мастер академских студија утрврђује се 

на основу опште просечне оцене, дужине студирања на претходним студијама и 

резултата постигнутог на пријемном испиту, уколико се такав испит организује и 

других посебних услова објављених у конкурсу за сваки појединачни програм, а на 

начин утврђен општим актом. 

Пријемни испит – провера знања, склоности и способности се одржава у писменој 

и / или усменој форми (тест, есеј, интервју са комисијом). 

Кандидат за упис на студијски програм може остварити највише 100 бодова, и то 

по основу успеха оствареног на основним академским студијама и  по основу резултата 

оствареног на пријемном испиту. 

Општа просечна оцена на основним академским студијама вреднује се до 50 

бодова. 

Дужина студирања вреднује се до 10 поена, а најмање 0. 

Резултат пријемног испита вреднује се до 40 бодова. 

Општа просечна оцена са ОАС је просечна оцена са основних академских студија ( 

у коју улази и оцена завршног рада уколико је постојао) и која се множи са 5. 

За лице које је завршило мастер академске студије општа просечна оцена 

студирања (ОПО) израчунава се на основу просечних оцена студирања на основним 

академским студијама (ОцОС) и мастер академским студијама (ОцМС), пондерисаних 

дужином трајања студијског програма на основним академским и мастер академским 

студијама израженом у ЕСПБ бодовима (ОСбод и МСбод): 

 

Општа просечна оцена (ОПО) =
ОцОС × ОСбод + ОцМС × МСбод

ОСбод + МСбод
 

 

 

Дужина студирања, за упис мастер студија у једногодишњем трајању, рачуна се по 

формули: 

 ДТС= 10-(дгс x 4), при чему је дгс=додатна година студирања на основним 

академским студијама. 

Дужина студирања  за упис мастер студија у двогодишњем трајању, уколико су 

претходно завршене ОАС у трогодишњем трајању, рачуна се по формули: 

 ДТС= 10-(дгс x 3), при чему је дгс=додатна година студирања на основним 

академским студијама. 

 

За лице које је завршило основне академске или интегрисане студије вреднује се 

просечна оцена и дужина студирања на тим студијама. 

 


