
ИЗВОД ИЗ ПРАВИЛНИКА О СТУДИЈИМА ПРВОГ И ДРУГОГ СТЕПЕНА  
НА ПРАВОСЛАВНОМ БОГОСЛОВСКОМ ФАКУЛТЕТУ 

 
Основне студије  

Услови за упис на основне студије 

Члан 25. 
У прву годину основних студија може се уписати лице које има средње образовање у 

четворогодишњем трајању и образовање више од тога и које има сагласност надлежног 
епископа. 
Кандидат који конкурише за упис у прву годину основних студија полаже пријемни ис-

пит. 
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.  
Кандидати који имају положену општу матуру не полажу пријемни испит, а уместо 

пријемног испита овом кандидату вреднују се резултати опште матуре у складу са одлу-
ком Већа. 
На основу мерила из става 3. и 4. овог члана, саставља се ранг листа пријављених кан-

дидата.  

Упис на студијски програм  

Члан 26. 
На прву годину основних студија може се без пријемног испита уписати и:  
1) лице које има стечено високо образовање на академским студијама првог степена; 
2) студент друге године основних студија другог универзитета, или друге високошкол-

ске установе, који је положио све испите са прве године, односно остварио најмање 60 
ЕСПБ бодова на студијском програму исте установе, под условима које прописује Факул-
тет; 

3) лице коме је престао статус студента због исписивања са студија, ако је претходно 
положило све прописане испите на првој години студија, односно ако је остварило 60 
ЕСПБ бодова, под условима које одреди Факултет. Упис се врши у форми повратка на Фа-
култет на студијски програм  и на одговарајућу годину студија. 
Лица из става 1. овог члана могу се уписати само као самофинансирајући студенти и не 

убрајају се у одобрени број студената за одређени студијски програм. 
Упис се врши у форми повратка на Факултет уписом на студијски програм у одговара-

јућој години студија. 
Веће одлучује о признавању положених испита, односно ЕСПБ бодова, на предлог 

предметног наставника и уз увид у студијски план и програм за предмет за који се тражи 
признавање испита. 
Студент друге високошколске установе, не може се уписати на Факултет, уколико му је 

до окончања студијског програма на високошколској установи на којој је уписан остало 60 
или мање ЕСПБ бодова. 



 

Завршни рад 

Члан 27. 
Основне студије се завршавају полагањем свих предвиђених испита и испуњавањем 

осталих студијских обавеза, као и израдом и одбраном завршног рада.  
Право да пријави тему завршног рада и предложи ментора студент стиче на последњој 

години студија када му до завршетка студија остану још три испита. 
Тема завршног рада узима се из фундаменталних предмета смера на који је студент 

уписан.  
Већа група су обавезна да пре почетка сваке школске године истакну листу теолошки 

релевантних тема, одобрених од стране Наставно-научног већа, из којих ће студенти 
бирати теме за завршне радове. 
Студенти могу и сами предлагати и друге теме које нису предложене од стране Већа 

група. 
При избору теме за завршни рад студенти имају рок од месец дана од дана када су 

добили тему од наставника да предају концепт за предложену тему. Уколико не предају 
молбу студентској служби у наведеном року, студент губи право на исту тему и тема може 
бити дата другом кандидату. 
Теме предложене од самих студената, након сагласности Већа група, одобрава 

Наставно -  научно веће. 
Уз молбу са предложеном темом студенти су обавезни да доставе и кратак концепт 

теме и литературу (извори и секундарна литература).  
Једном искоришћена тема поново може бити дата тек након протека 3 године. 
О негативним одлукама Већа студентска служба обавештава студенте преко огласне 

табле и/или сајта Факултета. 
На предлог предметног наставника, а уз сагласност Већа групе, Наставно-научно веће 

одобрава тему и одређује ментора и комисију. 
У току школске године наставник може имати највише седам кандидата за завршни 

рад. 
Изузетно на образложену молбу наставника и уз сагласност Већа групе, Наставно – 

научно веће може одобрити наставнику и већи број кандидата од броја кандидата 
наведених у претходном ставу овог члана.  
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 
завршног рада. 
Завршни рад има најмање 30 страна текста, са 1800 словних места по страни. 
Право на полагање студент стиче кад положи све испите. 
Завршни рад који је комисија прихватила за одбрану, ставља се седам дана на увид 

јавности, а након тога студент јавно брани најкасније у року од два месеца од дана предаје 
рада. 
Завршни испит се полаже пред трочланом комисијом коју бира Веће. Трећи члан може 

бити сарадник. 
     На завршном испиту комисија оцењује завршни рад и његову одбрану. За завршни рад 
и одбрану рада комисија даје једну оцену коју уписује у индекс, испитну пријаву и 
записник. 


