


Филозофски факултет је најстарија и најразвијенија високошколска установа 
на територији Косова и Метохије са богатом традицијом, великим бројем 
студената, наставника и асистената, значајном издавачком делатношћу и 
разноврсном понудом студијских програма на свим нивоима студија. 

Своју делатност Факултет остварује у складу са законима Републике Србије и 
принципима Болоњске декларације.

На Факултету се одвија настава на сва три нивоа студија:

• Основним академским студијама;
• Мастер академским студијама;
• Докторским академским студијама.

Користе се најсавременији технолошки методи извођења интерактивне наставе 
(тзв. паметне табле, видео-бимови, мултимедијалне лабораторије, рачунарске 
лабораторије, електронско пријављивање испита и сл.)

Факултетска библиотека са читаоницом располаже фондом од преко 30.000 
јединица стручне литературе (монографије, речници, лекси-кони, периодичне 
публикације и др.). Библиотечки фонд редовно се обогаћује новим издањима. 



Десет програма основних академских студија

• Српски језик и књижевност
• Српска књижевност и језик
• Енглески језик и књижевност
• Руски језик и књижевност
• Историја
• Педагогија
• Психологија
• Социологија
• Филозофија
• Историја уметности

Осам програма мастер академских студија

• Српски језик и књижевност
• Српска књижевност и језик
• Енглески језик и књижевност
• Руски језик и књижевност
• Историја
• Педагогија
• Психологија
• Социологија

Четири програма докторских академских студија

• Језик и књижевност
• Историја
• Педагогија
• Социологија



ОПШТИ УСЛОВИ УПИСА НА ФАКУЛТЕТ

У прву годину основних академских студија могу се уписати кандидати који су стекли 
средње образовање у четворогодишњем трајању и који покажу одговарајући успех на 
пријемном испиту.

Пријава на конкурс

 Приликом пријаве на конкурс кандидати дају на увид оригинална документа и 
достављају копије следећих докумената:

• Извод из матичне књиге рођених;
• Сведочанства свих разреда претходно завршене средње школе (четири);
• Диплому о завршном испиту;
• Доказ о уплати накнаде за полагање пријемног испита.

Начин избора кандидата

Утврђивање редоследа кандидата за упис на Факултет обавља се на основу резултата 
показаних на пријемном испиту и општег успеха постигнутог у средњој школи. Под 
општим успехом у средњој школи подразумева се збир свих просечних оцена из свих 
предмета у првом, другом, трећем и четвртом разреду помножен са 2 (два). Успех у 
средњој школи рачуна се заокруживањем на две децимале. По овом основу кандидат 
може стећи најмање 16, а највише 40 бодова. На пријемном испиту кандидат може да 
освоји највише 60 бодова.

Кандидату који је као ученик трећег или четвртог разреда средње школе освојио прво, 
друго или треће место на републичком такмичењу које је организовало надлежно 
министарство или стручна асоцијација, а такмичење уврштено у календар рада 
надлежног министарства из предмета који је укључен у пријемни испит, пријемни испит 
се вреднује максималним бројем бодова.

Ако се кандидати примљени по конкурсу не упишу у предвиђеном року, сматраће се да 
су одустали, па ће се, у року назначеном у конкурсу, уместо њих уписати одговарајући 
број других кандидата, према редоследу на ранг-листи.



ПРИЈЕМНИ ИСПИТ

У зависности од студијског програма за који се опредељују, кандидати 
полажу одговарајући пријемни испит:

Српски језик и књижевност:

• писмени и усмени

Српска књижевност и језик:

• писмени и усмени

Енглески језик и књижевност:

• енглески језик – писмени
• српски језик – писмени

Руски језик и књижевност:

• руски језик – писмени
• српски језик – писмени

Историја:

• тест знања из историје
• тест опште информисаности

Педагогија:

• тест знања из психологије
• тест опште информисаности

Психологија:

• тест знања из психологије
• тест опште информисаности

Социологија:

• тест знања из социологије
• тест опште информисаности

Филозофија:

• тест знања из филозофије
• тест опште информисаности

Историја уметности:

• тест знања из историје 
цивилизације и историје 
уметности

• тест опште информисаности



УПИС НА ФАКУЛТЕТ

Кандидати који стекну право да се упишу на Факултет подносе:

• Оверене копије (четири сведочанства, диплому, извод из књиге рођених);
• Два обрасца ШВ-20 (скриптарница Факултета);
• Индекс (скриптарница Факултета);
• Две фотографије формата 4,5 x 3,5 цм;
• Доказ о уплати накнаде за студије 3.000 динара и прва рата школарине за 

самофинансирајуће студенте.

Остале информације о Факултету и условима уписа можете добити:

• путем телефона 028/423-482, 028/425-474
• у Студентској служби Филозофског факултета;
• на сајту Факултета www.fifa.pr.ac.rs, где је објављен Информатор; Филозофског 

факултета.

Заштита права учесника на конкурсу

Кандидат који је незадовољан утврђеним редоследом има право приговора. 
Приговор се подноси Комисији у року од 24 сата од дана објављивања листе. 
Комисија је дужна да донесе одлуку у року од 24 сата.



План уписа на основне академске студије

Студијски програм Буџет Самоф. Укупно
Српски језик и књижевност 15 15 30

Српска књижевност и језик 15 15 30

Енглески језик и књижевност 26 24 50

Руски језик и књижевност 11 9 20

Историја   15 15 30

Педагогија 26 24 50

Психологија  26 24 50

Социологија 15 15 30

Филозофија 9 11 20

Историја уметности 9 11 20

Укупно 167 163 330

Студијски програм Буџет Самоф. Укупно
Српски језик и књижевност 2 8 10

Српска књижевност и језик 2 8 10

Енглески језик и књижевност 4 22 26

Руски језик и књижевност 1 4 5

Историја   3 17 20

Педагогија 3 17 20

Психологија  3 22 25

Социологија 2 13 15

Укупно 20 111 131

План уписа на мастер академске студије                 



МЕЂУНАРОДНА САРАДЊА

Филозофски факултет посебну пажњу посвећује сарадњи са другим факултетима 
у региону и иностранству. У оквиру те сарадње остварује се размена студената 
и наставно-научног кадра. У протеклих неколико година реализовано је више 
пројеката којима је наставницима и сарадницима Филозофског факултета омогућено 
учествовање у програмима као што су TEMPUS, ERASMUS и ERASMUS PLUS. Такође, 
у оквиру међународне сарадње омогућена је мобилност студената која подразумева 
студијске боравке у иностранству, нарочито на универзитетима у Руској Федерацији, 
низу западноевропских земаља и осталим институцијама широм Европе са којима 
Универзитет у Приштини са привременим седиштем у Косовској Митровици има веома 
плодну сарадњу.

Осим са низом факултета и научно-истраживачких установа из Србије, Филозофски 
факултет има потписане протоколе о сарадњи и са сродним институцијама из Руске 
Федерације, Италије, Француске, Грчке, Румуније, Норвешке, Казахстана, Македоније, 
Турске, Црне Горе и Републике Српске. Такође, члан је Заједнице Филозофско-
филолошких факултета Југоисточне Европе. 

Квалитет наставе и материјално-техничка основа омогућавају школовање компетентних 
стручњака који су по завршетку студија високо рангирани и обучени за стручни рад, као 
и за наставак академског усавршавања и научно-истраживачког рада. 



НАУЧНИ СКУПОВИ И ИЗДАВАЧКА ДЕЛАТНОСТ

Годинама успешно организујемо међународне научне скупове, са којих су објављени 
међународни тематски зборници радова.

Филозофски факултет учесник је бројних међународних и националних научно-
истраживачких пројеката.

Периодична публикација Зборник радова Филозофског факултета налази се на листи 
Министарства просвете, науке и технолошког развоја Републике Србије и часопис је 
категоризован као часопоис од водећег националног значаја (М24 и М51). 

Годишње се објављује четири броја, од којих се трећи публикује на енглеском језику. 
Индексиран је у репрезентативним базама података попут ERIH PLUS, DOAJ, SCIndeks, 
ROAD, CROSSREF, OpenAIRE i CEEOL.



СТУДЕНТСКЕ АКТИВНОСТИ

На Факултету се знатна пажња поклања стварању услова у којима студенти могу да 
задовоље своја посебна интересовања, склоности, креативне потенцијале и развијају 
способности која су значајна за њихов будући професионални рад. 

Студенти традиционално организују Бруцошијаду и Апсолвентско вече, учествују на 
Филозофијади, у културно-уметничким програмима Факултета, као и у међународној 
размени студената. 

Такође, студенти имају прилику да на Факултету исказују своје склоности и таленте 
и усавршавају способности као аутори разноврсних текстова који се објављују у 
студентском листу Др Филстуд, да учествују у раду књижевно-литерарне, реторичке, 
драмске и других секција, да се опробају као писци, глумци или такмиче у беседништву.

Заједно са својим наставницима и асистентима студенти учествују и у организацији 
научно-стручних скупова, промоцијама књига, хуманитарним акцијама и активностима 
на обележавању значајних јубилеја. 

Факултет, уз одговарајући културно-уметнички програм, обележава Дан Факултета и 
Дан студената, а поводом Савиндана и Видовдана организује свечану доделу диплома. 
Факултет је стална позорница за организовање јавних предавања, трибина, изложби, 
песничких вечери и промоција књига.






