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Садржај:
1.  Српски језик и књижевност
2.  Српска књижевност и језик 
3.  Српска књижевност и језик са 

компаратистиком
4.  Језик, књижевност, култура 

• Албански језик, књижевност, култура
• Арапски језик, књижевност, култура
• Библиотекарство и информатика са 

страним језиком
• Бугарски језик, књижевност, култура
• Грчки језик, књижевност, култура
• Енглески језик, књижевност, култура
• Италијански језик, књижевност, култура
• Јапански језик, књижевност, култура
• Кинески језик, књижевност, култура
• Мађарски језик, књижевност, култура
• Немачки језик, књижевност, култура
• Општа књижевност и теорија 

књижевности
• Општа лингвистика са страним језиком
• Пољски језик, књижевност, култура
• Румунски језик, књижевност, култура
• Руски језик, књижевност, култура
• Скандинавистика: шведски, норвешки и 

дански језик, књижевност, културa
• Словачки језик, књижевност, култура
• Турски језик, књижевност, култура
• Украјински језик, књижевност, култура
• Француски језик, књижевност, култура
• Холандски језик, књижевност, култура
• Чешки језик, књижевност, култура
• Шпански језик, хиспанске књижевности 
 и културе

Које су предности 
студирања на 
Филолошком факултету?

1. Највећа академска установа у Србији са више од 
8.000 студената;

2. Од 2018. један од 250 водећих универзитета из 
области лингвистике у свету;

3. Акредитовани студијски програми са више од 30 
студијских профила и изборних језика;

4. Више од 300 стручних домаћих и страних 
предавача;

5. Бројне стипендије за све нивое и заједнички 
мастер програми са иностраним универзитетима.

Ино ва тив ни и дина мич ни про гра ми Фило ло
шког факул те та, рефор ми са ни у скла ду с прин
ци пи ма Болоњ ске декла ра ци је, при ла го ђе ни су 
потре ба ма сту де на та и зах те ви ма дана шњег дру
штва. Струк ту ра сту диј ских про гра ма и вели ка 
избор ност пред ме та омо гу ћа ва ју сту ден ти ма да 
у вели кој мери сами осми шља ва ју сту ди је, које 
пред ста вља ју чвр сту осно ву за струч ни и науч ни 
рад у савре ме ном интер ди сци пли нар ном окру
же њу. Раз ви је на међу на род на сарад ња и сту
дент ска мобил ност пру жа ју при ли ку сту ден ти ма 
Фило ло шког факул те та да део сту ди ја про ве ду 
на сти пен ди ра ној раз ме ни на воде ћим европ
ским и свет ским уни вер зи те ти ма.

По ред свих на ве де них је зи ка, Фи ло ло шки фа
кул тет вам као из бор не је зи ке ну ди и бе ло ру ски, 
ка та лон ски, ко реј ски, ма ке дон ски, пер сиј ски, 
пор ту гал ски и сло ве нач ки је зик.



Дра ге буду ће коле ги ни це и коле ге,

Добро дошли на Фило ло шки факул тет Уни вер зи те та у Бео гра ду, 
нај ста ри ји и нај ве ћи факул тет за јези ке, књи жев ност и кул ту ру у 
Срби ји и окру же њу. 

Ако вас зани ма ју матер њи или стра ни језик, интер кул тур на кому
ни ка ци ја, књи жев ност или кул ту ра, наш факул тет нуди вам једин
ствен избор могућ но сти. Сту ди је на Фило ло шком факул те ту у Бео
гра ду при пре ма ју вас за разно вр сна зани ма ња, од тра ди ци о нал
них до нај мо дер ни јих, и отва ра ју вам вра та свих типо ва кари је ре.

А уко ли ко после четво ро го ди шњих основ них сту ди ја поже ли те да 
се даље уса вр ша ва те, наш факул тет нуди вам и могућ ност упи са на 
мастер или док тор ске сту ди је, где вас чека ју нове пер спек ти ве за 
лич ни раз вој и за напре дак у кари је ри.
Ову елек трон ску бро шу ру напра ви ли смо са жељом да вам пру
жи мо основ не инфор ма ци је о упи су и сту ди ја ма на Фило ло шком 
факул те ту и нада мо се да ће вам оне помо ћи у првим кора ци ма. 

Скрећемо вам пажњу да су на наредним страницама наведене 
уписне квоте из 2020. године, те су информације из ове рубрике 
подложне изменама за 2021. годину. Позивамо Вас да од прве 
недеље маја активно пратите одељак Упис 2021. на нашем сајту 
http://www.fil.bg.ac.rs/.

Ваш Фило ло шки факул тет 

• као предавач/наставник језика и 
књижевности на свим нивоима 
образовања, у школама језика, као и у 
институтима и културним центрима;

• као књижевни, стручни и конференцијски 
преводилац;

• као научни истраживач у областима 
лингвистике, науке о књижевности, 
методике наставе језика и књижевности, 
културе;

• као књижевни критичар;
• као библиотекар;
• као архивар или музеолог;
• као лингвистички консултант у 

информатичком сектору;
• као уредник у издаваштву;
• као редактор, лектор, коректор садржаја у 

медијима;
• као новинар, уредник, водитељ или спикер;
• као креатор веб садржаја (content writer) и 

промотивних кампања (copywriter);
• у издаваштву;

• у установама културе (уредник, менаџер 
или координатор програма);

• у дипломатији;
• у културној медијацији;
• у области маркетинга и менаџмента;
• у сектору људских ресурса и односа са 

јавношћу;
• у спољној трговини и корисничкој 

подршци;
• у туристичком сектору;
• као самостални предузетник (директор 

приватне школе страних језика, 
преводилачке агенције итд.).

Студије на Филолошком факултету Универзитета у Београду пружају 
вам могућност да се бавите разноврсним занимањима. Можете радити:

http://www.fil.bg.ac.rs/%d1%83%d0%bf%d0%b8%d1%81-2021/
http://www.fil.bg.ac.rs/


Српски језик и 
књижевност

Студијски програм 



Српски језик 
и књижевност

Пријемни испит и упис
Успех кандидата у школи бодује се са 40 бодова, пријемни испит са 60.  

Шансе за упис

Трајање студија: 4 године

Укупна слободна места за нове 
студенте:

Буџетска места: Места за самофинансирајуће 
студенте:

120 96 24

Пријемни испит

Из чега се састоји пријемни испит? Српски језик Књижевност

Каква је структура пријемног 
испита? 

Тест са 30 задатака Анализа песме и писање есеја 
(5 понуђених тема)

Бодови:  30 30

Гру па за срп ски је зик и књи жев ност има 
тра ди ци ју ду жу од јед ног ве ка, и бу ду ћим 
сту ден ти ма ну ди два про фи ла – на став ни
ч ки и фи ло ло шки. Библиотека Катедре је 
међу најбогатијим стручним библиотекама 
на Балкану. Oве сту ди је за вр ши ли су не ки 
од нај по зна ти јих срп ских лин гви ста, по пут 
Љу бо ми ра Сто ја но ви ћа, Алек сан дра Бе ли
ћа и мно гих дру гих.

Нудимо вам: 

Више о студијском програму 
прочитајте на нашем сајту: 
http://bit.ly/3r2Po3M

Могућности за даље школовање: 
• Мастер студије (1 година)
• Докторске студије (3 године)

После студија можете радити  

• у настави као професор српског 
језика и књижевности; 

• на институтима и лингвистичким 
катедрама;

• као лектор и коректор;
• као предавач српског језика на 

страним универзитетима;
• као новинар, уредник, водитељ или 

спикер;
• у издаваштву и институцијама 

културе;
• као креатор веб садржаја и 

промотивних кампања итд.Никола Станојевић, IV година

Пратите нас на друштвеним мрежама: 
Facebook, Instagram

Пишите нам: 
srpskijezik@fil.bg.ac.rs

Позовите нас телефоном: 
011/2639-869

„Српски језик сам 
уписао да бих 

се усавршавао у 
области у којој сам се 

најбоље пронашао.”

http://bit.ly/3r2Po3M
https://www.facebook.com/katedrazasrpskijezik
https://www.instagram.com/srpskijezik_fil_bg/?igshid=cyvm1w2341lq&fbclid=IwAR0MuJGlhXwdck6sGmb73hhZhQ2VDZ8w8YcanhGi1m_7E-i2-V7hm4Xy31Q


Српскa књижевност 
и језик

Студијски програм 



Српска књижевност 
и језик

Пријемни испит и упис
Успех кандидата у школи бодује се са 40 бодова, пријемни испит са 60.  

Шансе за упис

Трајање студија: 4 године

Укупна слободна места за нове 
студенте:

Буџетска места: Места за самофинансирајуће 
студенте:

90 62 28

Пријемни испит

Из чега се састоји пријемни испит? Књижевност Српски језик

Каква је структура пријемног 
испита? 

Анализа песме и писање есеја 
(5 понуђених тема)

Тест са 30 задатака

Бодови:  30 30

От криј те свет срп ске књи жев но сти по чев од 
на род не и сред њо ве ков не књи жев но сти до 
ра зних књи жев них пра ва ца у окви ру срп ске 
књи жев но сти 20. ве ка, са упо ред ним про у ча
ва њем ју жно сло вен ских књи жев но сти. По ред 
кључ них фи ло ло шких ве шти на, са вла да ће те 
и осно ве дру гих ху ма ни стич ких ди сци пли на, 
као и од нос књи жев но сти пре ма дру гим умет
но сти ма и ме ди ји ма.

Нудимо вам: 

Више о студијском програму 
прочитајте на нашем сајту: 
https://bit.ly/3msd1SO

Могућности за даље школовање: 
• Мастер студије (1 година)
• Докторске студије (3 године)

После студија можете радити  

• као професор српског језика и 
књижевности;

• као научни истраживач у 
институтима за језик и књижевност;

• као лектор и коректор;
• као уредник у издаваштву;
• у новинарству и дигиталном 

маркетингу; 
• као координатор културних 

догађаја;
• као уредник културних програма 

итд.

Пратите нас на друштвеним мрежама: 
https://linktr.ee/srpskaknjizevnost_fil_bg

Пишите нам: 
skjsk@fil.bg.ac.rs

Позовите нас телефоном: 
011/2639-149, 011/2021-640

Урош Микић, апсолвент

„Српску књижевност 
и језик бих препоручио 

свима онима који 
би да дубље 

проникну у богати 
корпус националне 

књижевности.”

https://bit.ly/3msd1SO
https://linktr.ee/srpskaknjizevnost_fil_bg 


Српскa књижевност 
и језик са 
компаратистиком

Студијски програм 



Српска књижевност и језик са 
компаратистиком

Пријемни испит и упис
Успех кандидата у школи бодује се са 40 бодова, пријемни испит са 60.  

Шансе за упис

Трајање студија: 4 године

Укупна слободна места за нове 
студенте:

Буџетска места: Места за самофинансирајуће 
студенте:

60 50 10

Пријемни испит

Из чега се састоји пријемни испит? Књижевност Српски језик

Каква је структура пријемног 
испита? 

Анализа песме и писање есеја 
(5 понуђених тема)

Тест са 30 задатака

Бодови:  30 30

На овом про гра му сту ден ти ком па ра тив но 
про у ча ва ју на ци о нал ну књи жев ност са те
мељ ним уви дом у европ ско и свет ско књи
жев но на сле ђе. Уз осно ве књи жев них на у ка 
(исто ри ју, по е ти ку, те о ри ју) и глав не фи ло
ло шке ве шти не, упо зна ју се са оста лим ху
ма ни стич ким ди сци пли на ма и от кри ва ју 
ве зе са дру гим умет но сти ма и са вре ме ним 
ди ги тал ним ме ди ји ма.

Нудимо вам: 

Више о студијском програму 
прочитајте на нашем сајту: 
https://bit.ly/3msd1SO

Могућности за даље школовање: 
• Мастер студије (1 година)
• Докторске студије (3 године)

После студија можете радити  

• као професор српског језика и 
књижевности;

• као научни истраживач у 
институтима за језик и књижевност;

• као лектор и коректор;
• као уредник у издаваштву;
• у новинарству и дигиталном 

маркетингу; 
• као координатор културних 

догађаја;
• као уредник културних програма 

итд.

Пратите нас на друштвеним мрежама: 
https://linktr.ee/srpskaknjizevnost_fil_bg

Пишите нам: 
skjsk@fil.bg.ac.rs

Позовите нас телефоном: 
011/2639-149, 011/2021-640

Јана Петровић, IV година

„Студије Српске 
књижевности и језика 

са компаратистиком 
препоручујем свима 

онима који су 
заљубљеници у 

књигу и читање.”

https://bit.ly/3msd1SO


Језик, књижевност, 
култура

Студијски програм 



Aлбански језик, 
књижевност, култура

Пријемни испит и упис
Успех кандидата у школи бодује се са 40 бодова, пријемни испит са 60.  

Шансе за упис

Трајање студија: 4 године

Укупна слободна места за нове 
студенте:

Буџетска места: Места за самофинансирајуће 
студенте:

14 10 4

Пријемни испит

Из чега се састоји пријемни испит? Страни језик Српски језик

Каква је структура пријемног 
испита? 

Тест од 40 бодова Тест од 20 бодова

На ша ка те дра се по но си це лим ве ком др
жа ња на ста ве ал бан ског као стра ног је зи ка, 
струч ним и по све ће ним на став ни ци ма, као 
и успе шном са рад њом са стра ним уни вер
зи те ти ма. Рад се од ви ја у ма лим гру па ма, уз 
ин тер ак ти ван при ступ, чи ме се обез бе ђу је 
пу на по све ће ност на став ни ка сва ком сту
ден ту и кон стант но, ин тен зив но пра ће ње 
ње го вог на пре до ва ња.

Нудимо вам: 

Више о студијском програму 
прочитајте на нашем сајту: 
http://bit.ly/3r086sX

Могућности за даље школовање: 
• Мастер студије (1 година)
• Докторске студије (3 године)

После студија можете радити  

• у образовним установама;
• у издавачким и новинским кућама и 

медијима;
• као књижевни преводилац;
• као преводилац у разним 

институцијама које имају додира 
с албанским говорним подручјем 
(нарочито у спољној трговини);

• у државним институцијама и 
невладиним организацијама;

• у  дипломатији итд.

Пишите нам: 
marija.popovic@fil.bg.ac.rs , nailje.malja.imami@fil.bg.ac.rs

Анђела Марковић, IV година

„Студирањем 
албанског језика 

желела сам да 
допринесем рушењу

 предрасуда.”

http://bit.ly/3r086sX


Aрапски језик, 
књижевност, култура

Пријемни испит и упис
Успех кандидата у школи бодује се са 40 бодова, пријемни испит са 60.  

Шансе за упис

Трајање студија: 4 године

Укупна слободна места за нове 
студенте:

Буџетска места: Места за самофинансирајуће 
студенте:

65 30 35

Пријемни испит

Из чега се састоји пријемни испит? Страни језик Српски језик

Каква је структура пријемног 
испита? 

Тест од 40 бодова Тест од 20 бодова

Арап ски је зик је је дан од нај и за зов ни јих на 
на шем фа кул те ту. Пу тем па жљи во осми
шље ног ку ри ку лу ма на ста ве стан дард ног 
арап ског је зи ка, за са мо 4 го ди не мо же те 
да од пот пу них по чет ни ка до стиг не те ни
во Ц1 уз овла да ва ње осно ва ма ди ја ле ка та, 
пре во ђе ња, је зи ка ме ди ја итд. По ред то га, 
сте ћи ће те зна ње из бо га те арап ске књи
жев но сти и арап скоислам ске кул ту ре.

Нудимо вам: 

Више о студијском програму 
прочитајте на нашем сајту: 
http://bit.ly/3eX46qI

Могућности за даље школовање: 
• Мастер студије (1 година)
• Докторске студије (3 године)

После студија можете радити  

• у области превођења и културне 
медијације;

• у дипломатији;
• у образовним институцијама;
• у маркетингу и менаџменту;
• у медијима и издаваштву;
• у установама културе и 

истраживачким институцијама итд.

Пратите нас на друштвеним мрежама: 
Instagram

Пишите нам: 
orient@fil.bg.ac.rs

Позовите нас телефоном: 
011/2021-714

Теодора Милетић, IV година

„Учим арапски језик 
јер је другачији од 

свих других језика.”

http://bit.ly/3eX46qI
https://www.instagram.com/arapski_jezik_i_kultura/


Библиотекарство и информатика 
са страним језиком

Пријемни испит и упис
Успех кандидата у школи бодује се са 40 бодова, пријемни испит са 60.  

Шансе за упис

Трајање студија: 4 године

Укупна слободна места за нове 
студенте:

Буџетска места: Места за самофинансирајуће 
студенте:

50 30 20

Пријемни испит

Из чега се састоји пријемни испит? Страни језик Српски језик

Каква је структура пријемног 
испита? 

Тест од 40 бодова Тест од 20 бодова

Би бли о те ка ри упра вља ју це ло куп ним људ
ским зна њем, а по след њих го ди на стру ка се 
мо дер ни зу је пре пли та њем са ин фор ма ти ком. 
Уна пре ди ће те по сто је ће и сте ћи но во зна ње 
два стра на је зи ка, а учи ће те и о од но си ма с 
јав но шћу – PR, веб ди зај ну, мул ти ме ди јал ном 
до ку мен ту, итд. Има мо раз ви је ну са рад њу са 
стра ним уни вер зи те ти ма, а на ша ди пло ма 
при хва ће на је и це ње на у ино стран ству.

Нудимо вам: 

Више о студијском програму 
прочитајте на нашем сајту: 
http://bit.ly/3s4uFy6

Могућности за даље школовање: 
• Мастер студије (1 година)
• Докторске студије (3 године)

После студија можете радити  

• у библиотекама, архивима и 
музејима;

• у културним центрима;
• у издавачким кућама;
• у школама;
• у софтверским фирмама и банкама;
• у различитим државним установама 

и невладиним организацијама итд.

Пишите нам: 
biblioinfo@fil.bg.ac.rs

Позовите нас телефоном: 
011/2021-619

Јована Стојичић, IV година

„Библиотекарство 
и информатику 

уписала сам због 
широког спектра 

знања које нам
 се нуди.”

http://bit.ly/3s4uFy6


Бугарски језик, 
књижевност, култура

Пријемни испит и упис
Успех кандидата у школи бодује се са 40 бодова, пријемни испит са 60.  

Шансе за упис

Трајање студија: 4 године

Укупна слободна места за нове 
студенте:

Буџетска места: Места за самофинансирајуће 
студенте:

12 8 4

Пријемни испит

Из чега се састоји пријемни испит? Страни језик Српски језик

Каква је структура пријемног 
испита? 

Тест од 40 бодова Тест од 20 бодова

Гру па за бу гар ски је зик, књи жев ност и кул
ту ру је дин стве на је у на шој зе мљи. Пре да
ва ња и ве жба ња се из во де у са вре ме ним 
усло ви ма тек об но вље не учи о ни це и ка би
не та, део пре да ва ча чи не из вор ни го вор
ни ци бу гар ског је зи ка и стра ни лек то ри, а 
сту ден ти ма бу га ри сти ке на рас по ла га њу 
су број не сти пен ди је за лет ње шко ле у Бу
гар ској. 

Нудимо вам: 

Више о студијском програму 
прочитајте на нашем сајту: 
http://bit.ly/30U9in4

Могућности за даље школовање: 
• Мастер студије (1 година)
• Докторске студије (3 године)

После студија можете радити  

• као професор бугарског језика;
• као преводилац;
• у установама културе; 
• у издаваштву и медијима;
• у туризму;
• у домаћим и међународним 

компанијама;
• у маркетингу и агенцијама за односе 

с јавношћу итд.

Пратите нас на друштвеним мрежама: 
Facebook, Instagram

Пишите нам: 
srpskijezik@fil.bg.ac.rs

Позовите нас телефоном: 
011/2639-869

Немања Јовановић, III година

„Раније сам учио 
бугарски језик 
и желео сам да 

усавршим 
своје знање.”

http://bit.ly/30U9in4
https://www.facebook.com/bugaristika.beograd
https://www.instagram.com/bugaristika.beograd/


Грчки језик, 
књижевност, култура

Пријемни испит и упис
Успех кандидата у школи бодује се са 40 бодова, пријемни испит са 60.  

Шансе за упис

Трајање студија: 4 године

Укупна слободна места за нове 
студенте:

Буџетска места: Места за самофинансирајуће 
студенте:

55 25 30

Пријемни испит

Из чега се састоји пријемни испит? Страни језик Српски језик

Каква је структура пријемног 
испита? 

Тест од 40 бодова Тест од 20 бодова

Сту ден ти мо гу без пред зна ња на у чи ти гр
ч ки је зик на од лич ном ни воу. На ста ва се 
од ви ја у мо дер но опре мље ној учи о ни ци, 
ко ја пру жа мо гућ ност ко ри шће ња ин тер ак
тив них и мул ти ме ди јал них са др жа ја. За хва
љу ју ћи од лич ној са рад њи са уни вер зи те ти ма 
у Грч кој и на Ки пру, сто ти не на ших сту де на та 
по ха ђа ло је лет ње про гра ме грч ког је зи ка, 
књи жев но сти, кул ту ре и ци ви ли за ци је.

Нудимо вам: 

Више о студијском програму 
прочитајте на нашем сајту: 
http://bit.ly/3c1E4AP

Могућности за даље школовање: 
• Мастер студије (1 година)
• Докторске студије (3 године)

После студија можете радити  

• као наставник у школама страних 
језика;

• у институцијама културе, издавачким 
кућама и медијима;

• у државној управи;
• у преводилаштву (књижевном и 

стручном);
• у секторима за односе са јавношћу и 

за људске ресурсе;
• у туристичким организацијама и 

агенцијама;
• у дипломатским и конзуларним 

представништвима у земљи и 
иностранству итд.

Пратите нас на друштвеним мрежама: 
Facebook, Instagram

Пишите нам: 
rancic_ana@yahoo.com

neohelenistika@fil.bg.ac.rs

Позовите нас телефоном: 
011/2021-606, 011/2021-609

Илинка Вујиновић, апсолвент

„Грчки језик и 
култура имали 

су снажан утицај 
на многе културе 

и језике на 
подручју Европе.”

http://bit.ly/3c1E4AP
https://www.facebook.com/Katedra-za-neohelenske-studije-Filolo%C5%A1kog-fakulteta-Univerziteta-u-Beogradu-101966884781167
https://www.instagram.com/neohelenistika/?igshid=1fg3gboa3859h


Енглески језик, 
књижевност, култура

Пријемни испит и упис
Успех кандидата у школи бодује се са 40 бодова, пријемни испит са 60.  

Шансе за упис

Трајање студија: 4 године

Укупна слободна места за нове 
студенте:

Буџетска места: Места за самофинансирајуће 
студенте:

145 86 59

Пријемни испит

Из чега се састоји пријемни испит? Енглески језик Српски језик

Каква је структура пријемног 
испита? 

Тест од 40 бодова Тест од 20 бодова

Уко ли ко же ли те да овла да те нај ра спро стра
ње ни јим свет ским је зи ком, да ла ко на ђе те 
по сао, да пу ту је те и упо зна те свет, пред ла
же мо вам да сту ди ра те ен гле ски. Ен гле ски 
је је зик гло бал не ко му ни ка ци је, нео п хо дан 
је за мно ге по сло ве и отва ра мно га вра та. 
То ком сту ди ја, уса вр ши ће те зна ње је зи ка и 
ући ће те у свет бо га те књи жев не и кул тур
не тра ди ци је.

Нудимо вам: 

Више о студијском програму 
прочитајте на нашем сајту: 
http://bit.ly/3vGXItJ

Могућности за даље школовање: 
• Мастер студије (1 година)
• Докторске студије (3 године)

После студија можете радити  

• у настави, као професор енглеског 
језика;

• у преводилаштву – књижевном, 
стручном или конференцијском;

• у новинарству, медијима, 
издаваштву, маркетингу;

• у туризму, спољној трговини, 
дипломатији;

• у невладиним организацијама;
• у ИТ индустрији итд.

Пишите нам: 
anglistika@fil.bg.ac.rs

Позовите нас телефоном: 
011/2639-553

Маја Бркљач, докторске студије

„Уписала сам енглески 
јер је глобални језик, 

а ја сам се одувек 
осећала као 

грађанка света.”

http://bit.ly/3vGXItJ


Италијански језик, 
књижевност, култура

Пријемни испит и упис
Успех кандидата у школи бодује се са 40 бодова, пријемни испит са 60.  

Шансе за упис

Трајање студија: 4 године

Укупна слободна места за нове 
студенте:

Буџетска места: Места за самофинансирајуће 
студенте:

90 45 45

Пријемни испит

Из чега се састоји пријемни испит? Страни језик Српски језик

Каква је структура пријемног 
испита? 

Тест од 40 бодова Тест од 20 бодова

Ка те дра за ита ли ја ни сти ку има тра ди ци ју 
ду гу пре ко 90 го ди на. Ну ди мо ко му ни ка
тив ни при ступ и са вре ме не уџ бе ни ке, рад 
са лек то ри ма из Ита ли је већ од дру ге го
ди не сту ди ја, струч ну прак су у основ ним и 
сред њим шко ла ма, и број не дру ге по год
но сти. Уче ству је мо у про гра ми ма за раз ме
ну сту де на та и са ра ђу је мо са пре сти жним 
уни вер зи те ти ма у Ита ли ји.

Нудимо вам: 

Више о студијском програму 
прочитајте на нашем сајту: 
http://bit.ly/311GskR

Могућности за даље школовање: 
• Мастер студије (1 година)
• Докторске студије (3 године)

После студија можете радити  

• у образовним установама;
• у италијанским фирмама које послују 

у Србији или српским фирмама које 
сарађују с Италијом;

• у медијима и издавачким кућама;
• у установама културе;
• у државним институцијама и 

дипломатији;
• у преводилаштву;
• у туризму итд.

Пишите нам: 
italianistica@fil.bg.ac.rs

Позовите нас телефоном: 
011/2638-943

Анђелија Милосављевић, 
IV година

„Уписала сам италијански 
језик јер волим њихову 

културу и уметност, 
нарочито период 

хуманизма и ренесансе.”

http://bit.ly/311GskR


Јапански језик, 
књижевност, култура

Пријемни испит и упис
Успех кандидата у школи бодује се са 40 бодова, пријемни испит са 60.  

Шансе за упис

Трајање студија: 4 године

Укупна слободна места за нове 
студенте:

Буџетска места: Места за самофинансирајуће 
студенте:

67 36 31

Пријемни испит

Из чега се састоји пријемни испит? Страни језик Српски језик

Каква је структура пријемног 
испита? 

Тест од 40 бодова Тест од 20 бодова

Осим сти ца ња прак тич них ве шти на и зна
ња у упо тре би је зи ка, сту ди је ја па но ло ги је 
омо гу ћу ју вам да на у чи те мно го и о са мом 
Ја па ну, о ње го вој нео бич но ра зно вр сној 
ду хов ној и ма те ри јал ној кул ту ри, те о ду гој 
и ди на мич ној исто ри ји. Учи ће те о дво ра ни
ма, са му ра ји ма и њи хо вим бит ка ма и суд
би на ма, али и о шин то и зму, бу ди зму, кон
фу ци ја ни зму.

Нудимо вам: 

Више о студијском програму 
прочитајте на нашем сајту: 
http://bit.ly/3eW00PH

Могућности за даље школовање: 
• Мастер студије (1 година)
• Докторске студије (3 године)

После студија можете радити  

• у преводилаштву;
• у дипломатији;
• у образовним институцијама;
• у маркетингу и менаџменту;
• у медијима и издаваштву;
• у установама културе и 

истраживачким институцијама итд.

Пишите нам: 
orient@fil.bg.ac.rs

Позовите нас телефоном: 
011/2021-714

Алекса Стаменић, IV година

„Студије јапанског 
најбољи су начин да 

се упознамо са 
свим аспектима 

јапанске културе.”

http://bit.ly/3eW00PH


Кинески језик, 
књижевност, култура

Пријемни испит и упис
Успех кандидата у школи бодује се са 40 бодова, пријемни испит са 60.  

Шансе за упис

Трајање студија: 4 године

Укупна слободна места за нове 
студенте:

Буџетска места: Места за самофинансирајуће 
студенте:

45 25 20

Пријемни испит

Из чега се састоји пријемни испит? Страни језик Српски језик

Каква је структура пријемног 
испита? 

Тест од 40 бодова Тест од 20 бодова

При ме ном са вре ме них ме то да на ста ве, сту
ден ти сти чу те о риј ска и прак тич на зна ња из 
ки не ског је зи ка, са вла да ва ју ве шти не књи
жев ног и струч ног пре во ђе ња и упо зна ју 
се са осно ва ма кла сич ног ки не ског је зи ка. 
Из у ча ва ју ћи ки не ску књи жев ност и кул ту
ру, сту ден ти се упо зна ју са књи жев ном, фи
ло зоф ском и кул тур ном тра ди ци јом Ки не и 
ње ном тран сфор ма ци јом у мо дер ном до бу.

Нудимо вам: 

Више о студијском програму 
прочитајте на нашем сајту: 
http://bit.ly/3s2kBFG

Могућности за даље школовање: 
• Мастер студије (1 година)
• Докторске студије (3 године)

После студија можете радити  

• у преводилаштву;
• у дипломатији;
• у образовним институцијама;
• у маркетингу и менаџменту;
• у медијима и издаваштву;
• у многобројним интернационалним 

кинеским компанијама;
• на пројектима из области 

образовања, културе, науке и 
уметности између српских и 
кинеских институција итд.

Пишите нам: 
orient@fil.bg.ac.rs

Позовите нас телефоном: 
011/2021-714

Марина Сутугина, III година

„Кина има веома 
интересантну културу 

и књижевност, то је 
за мене потпуно 

нови и другачији свет.”

http://bit.ly/3s2kBFG


Мађарски језик, 
књижевност, култура

Пријемни испит и упис
Успех кандидата у школи бодује се са 40 бодова, пријемни испит са 60.  

Шансе за упис

Трајање студија: 4 године

Укупна слободна места за нове 
студенте:

Буџетска места: Места за самофинансирајуће 
студенте:

12 8 4

Пријемни испит

Из чега се састоји пријемни испит? Страни језик Српски језик

Каква је структура пријемног 
испита? 

Тест од 40 бодова Тест од 20 бодова

То ком сту ди ја на Ка те дри за хун га ро ло ги ју 
мо ћи ће те да у ма лим гру па ма те мељ но са
вла да те ма ђар ски је зик, те да стек не те увид 
у бо га ту исто ри ју ма ђар ске књи жев но сти и 
кул ту ре, као и ма ђар скосрп ских ве за. Сту
ден ти ма су на рас по ла га њу и сти пен ди је у 
окви ру ме ђу на род них про гра ма мо бил но
сти и у окви ру ме ђу у ни вер зи тет ских и ме
ђу ин сти ту ци о нал них спо ра зу ма.

Нудимо вам: 

Више о студијском програму 
прочитајте на нашем сајту: 
http://bit.ly/2OOs254

Могућности за даље школовање: 
• Мастер студије (1 година)
• Докторске студије (3 године)

После студија можете радити  

• као стручни и књижевни 
преводилац и тумач;

• као наставник у школама страних 
језика;

• као копирајтер;
• у области маркетинга и односа са 

јавношћу;
• у издаваштву, медијским кућама и 

институцијама културе;
• у државној управи;
• у дипломатији и спољној трговини 

итд.

Пишите нам: 
marko.cudic@gmail.com

Душан Симоновић, IV година

„Одлучио сам се 
за мађарски језик 

јер смо међусобно 
повезани и имамо 

заједничку историју.”

http://bit.ly/2OOs254


Немачки језик, 
књижевност, култура

Пријемни испит и упис
Успех кандидата у школи бодује се са 40 бодова, пријемни испит са 60.  

Шансе за упис

Трајање студија: 4 године

Укупна слободна места за нове 
студенте:

Буџетска места: Места за самофинансирајуће 
студенте:

80 40 40

Пријемни испит

Из чега се састоји пријемни испит? Страни језик Српски језик

Каква је структура пријемног 
испита? 

Тест од 40 бодова Тест од 20 бодова

Сту ди је не мач ког је зи ка на Уни вер зи те ту у 
Бе о гра ду има ју убе дљи во нај ду жу тра ди
ци ју и нај све о бу хват ни ју по ну ду у Ср би ји. 
За хва љу ју ћи бо га тој ме ђу на род ној са рад
њи, сту ден ти ма су отво ре не мо гућ но сти 
кур се ва, раз ме не или струч не прак се на 
не мач ком го вор ном под руч ју. Сви ди пло
ми ра ни сту ден ти од у век су без има ло по те
шко ћа на ла зи ли по сао у стру ци.

Нудимо вам: 

Више о студијском програму 
прочитајте на нашем сајту: 
http://bit.ly/3qYAThr

Могућности за даље школовање: 
• Мастер студије (1 година)
• Докторске студије (3 године)

После студија можете радити  

• у настави; 
• као преводилац у домаћим 

и страним институцијама, 
организацијама и предузећима;

• у медијима, маркетингу и односима 
са јавношћу;

• као менаџер или координатор 
програма у установама културе;

• као менаџер у привреди, НВО 
сектору, туризму;

• у сектору корисничке подршке;
• у издавачким кућама;
• у дипломатији итд.

Пратите нас на друштвеним мрежама: 
Facebook (катедра, група за упис, 

група за студенте)

Пишите нам: 
milan.todorovic@fil.bg.ac.rs

Позовите нас телефоном: 
011/2021-698

Марина Крагуљац, мастер студије

„Ишла сам често 
у Аустрију и одувек 
су ме интересовали 

немачка култура 
и језик.”

http://bit.ly/3qYAThr
https://www.facebook.com/germanistikabeograd/
https://www.facebook.com/groups/2784311801817665
https://www.facebook.com/groups/2784311801817665


Општа књижевност 
и теорија књижевности

Пријемни испит и упис
Успех кандидата у школи бодује се са 40 бодова, пријемни испит са 60.  

Шансе за упис

Трајање студија: 4 године

Укупна слободна места за нове 
студенте:

Буџетска места: Места за самофинансирајуће 
студенте:

25 21 4

Пријемни испит

Из чега се састоји пријемни испит? Страни језик Српски језик

Каква је структура пријемног 
испита? 

Тест од 40 бодова Тест од 20 бодова

Упо ред но про у ча ва ње књи жев но сти на Бе
о град ском уни вер зи те ту тра је још од 1873, 
ка да је осно ва на Ка те дра за Оп шту исто
ри ју ли те ра ту ре. Да нас Ка те дра за оп шту 
књи жев ност и те о ри ју књи жев но сти ну ди 
ши ро ко, ху ма ни стич ко обра зо ва ње, ко је 
под ра зу ме ва па ра лел но про у ча ва ње те о
ри је и исто ри је књи жев но сти, стра них је
зи ка, исто ри је умет но сти и есте ти ке.

Нудимо вам: 

Више о студијском програму 
прочитајте на нашем сајту: 
http://bit.ly/3s7q0LB

Могућности за даље школовање: 
• Мастер студије (1 година)
• Докторске студије (3 године)

После студија можете радити  

• као новинар у штампаним и 
електронским медијима;

• као уредник у издаваштву;
• као PR и програмски менаџер у 

установама културе;
• као контент и копирајтер;
• као књижевни критичар;
• као професор страних језика и 

књижевни преводилац;
• као професор књижевности и 

реторике у школама филолошког 
усмерења и на универзитету итд.

Пишите нам: 
opstaknjiz@fil.bg.ac.rs

Позовите нас телефоном: 
011/2638-252

Ања Чањи, IV година

„Ниједан други 
студијски профил 

не нуди толико 
свеобухватно знање 

из области 
светске књижевности.” 

http://bit.ly/3s7q0LB


Општа лингвистика 
са страним језиком

Пријемни испит и упис
Успех кандидата у школи бодује се са 40 бодова, пријемни испит са 60.  

Шансе за упис

Трајање студија: 4 године

Укупна слободна места за нове 
студенте:

Буџетска места: Места за самофинансирајуће 
студенте:

40 15 25

Пријемни испит

Из чега се састоји пријемни испит? Страни језик Српски језик

Каква је структура пријемног 
испита? 

Тест од 40 бодова Тест од 20 бодова

Сту ди је Оп ште лин гви сти ке са стра ним је
зи ком, уз ус ко лин гви стич ке, об у хва та ју и 
број не ин те р ди сци пли нар не обла сти – пси
хо лин гви сти ку, не у ро лин гви сти ку, со ци о
лин гви сти ку, фо рен зич ку лин гви сти ку и ра
чу нар ску лин гви сти ку, а са вла да ће те и два 
стра на је зи ка. При Ка те дри за оп шту лин
гви сти ку од ви ја се и на ста ва сло ве нач ког је
зи ка и кул ту ре, као и зна ков ног је зи ка. Сту
ден ти оп ште лин гви сти ке че сти су уче сни ци 
про гра ма сту дент ске мо бил но сти, ка ко на 
основ ним та ко и на ма стер сту ди ја ма.

Нудимо вам: 

Више о студијском програму 
прочитајте на нашем сајту: 
http://bit.ly/3vGRgmu

Могућности за даље школовање: 
• Мастер студије (1 година)
• Докторске студије (3 године)

После студија можете радити  

• у медијима, маркетингу и односима са 
јавношћу 

• као консултант у информатичком 
сектору (аутоматско превођење, 
препознавање говора, креирање 
виртуелних реалности, и сл.)

• на факултетима, у научним 
институтима и филолошким 
гимназијама 

• као стручни, књижевни или 
конференцијски преводилац 

• као професор у школама страних 
језика

• као лингвофорензички консултант
• у дипломатији
• у сектору корисничке подршке
• у издавачким кућама

Пишите нам: 
opstaling4@fil.bg.ac.rs

Позовите нас телефоном: 
011/2021-610

Анђела Ненадовић, IV година

„Одувек сам волела 
друштвено-хуманистичке 

науке.”

http://bit.ly/3vGRgmu


Пољски језик, 
књижевност, култура

Пријемни испит и упис
Успех кандидата у школи бодује се са 40 бодова, пријемни испит са 60.  

Шансе за упис

Трајање студија: 4 године

Укупна слободна места за нове 
студенте:

Буџетска места: Места за самофинансирајуће 
студенте:

12 8 4

Пријемни испит

Из чега се састоји пријемни испит? Страни језик Српски језик

Каква је структура пријемног 
испита? 

Тест од 40 бодова Тест од 20 бодова

Са вре ме ни уџ бе ни ци, бо га та би бли о те ка 
и мо дер на тех но ло ги ја, као и по се те књи
жев ни ка, пре во ди ла ца, и ди пло ма та, чи не 
на шу на ста ву ин тер ак тив ном и уто ли ко 
за ни мљи ви јом и ин спи ра тив ни јом. Пољ
ска ки не ма то гра фи ја, по е зи ја и му зи ка – 
од кла си ке и ет на, пре ко ро ка и пан ка, до 
џе за и хипхо па до во љан су „ти зер” за бу
ду ће сту ден те.

Нудимо вам: 

Више о студијском програму 
прочитајте на нашем сајту: 
http://bit.ly/3c4IK8Z

Могућности за даље школовање: 
• Мастер студије (1 година)
• Докторске студије (3 године)

После студија можете радити  

• у преводилаштву;
• у дипломатији;
• у маркетингу;
• у туризму;
• у медијима и издаваштву;
• у установама културе и 

истраживачким институцијама итд.

Пишите нам: 
jj@fil.bg.ac.rs, dalibor.sokolovic@fil.bg.ac.rs

Позовите нас телефоном: 
011/2639-550

Марија Момчиловић, II година

„Уписала сам 
пољски језик из 

љубави према 
словенским 

језицима.”

http://bit.ly/3c4IK8Z


Румунски језик, 
књижевност, култура

Пријемни испит и упис
Успех кандидата у школи бодује се са 40 бодова, пријемни испит са 60.  

Шансе за упис

Трајање студија: 4 године

Укупна слободна места за нове 
студенте:

Буџетска места: Места за самофинансирајуће 
студенте:

15 8 7

Пријемни испит

Из чега се састоји пријемни испит? Страни језик Српски језик

Каква је структура пријемног 
испита? 

Тест од 40 бодова Тест од 20 бодова

На сту диј ској гру пи за Ру мун ски је зик, књи жев
ност и кул ту ру усва ја ју ce на ви со ком ни воу 
ве шти не пи са не и усме не ко му ни ка ци је, пре
во ђе ња и на ста ве ру мун ског је зи ка, као и зна
ња из ру мун ске књи жев но сти и кул ту ре. За хва
љу ју ћи ак тив ној са рад њи са уни вер зи те ти ма у 
Ру му ни ји (по себ но с Уни вер зи те том у Бу ку ре
шту), сту ден ти ма се пру жа ју ши ро ке мо гућ но
сти уса вр ша ва ња ши ром Ру му ни је.

Нудимо вам: 

Више о студијском програму 
прочитајте на нашем сајту: 
http://bit.ly/2ORQhzh

Могућности за даље школовање: 
• Мастер студије (1 година)
• Докторске студије (3 године)

После студија можете радити  

• као наставник румунског језика;
• у преводилаштву;
• у новинарству;
• у издавачкој делатности;
• у научноистраживачким 

институцијама;
• у установама културе;
• у туризму итд.

Пишите нам: 
romanistika@fil.bg.ac.rs

Позовите нас телефоном: 
011/2638-716

Александар Гајић, II година

„Румунски језик 
ме је привукао 
јер је прелеп и 

припада породици 
романских језика.” 

http://bit.ly/2ORQhzh


Руски језик, 
књижевност, култура

Пријемни испит и упис
Успех кандидата у школи бодује се са 40 бодова, пријемни испит са 60.  

Шансе за упис

Трајање студија: 4 године

Укупна слободна места за нове 
студенте:

Буџетска места: Места за самофинансирајуће 
студенте:

85 45 40

Пријемни испит

Из чега се састоји пријемни испит? Страни језик Српски језик

Каква је структура пријемног 
испита? 

Тест од 40 бодова Тест од 20 бодова

Сту ди је ру ског је зи ка и књи жев но сти на 
Фи ло ло шком фа кул те ту има ју ду гач ку тра
ди ци ју. Ов де ће те сте ћи те мељ но сла ви
стич ко обра зо ва ње. Са зна ће те мно го о са
вре ме ној Ру си ји и исто ри ји ње не кул ту ре. 
Пу тем сти пен ди ја у то ку сту ди ја мо же те бо
ра ви ти на ру ским уни вер зи те ти ма. На ра
с по ла га њу вам је бо га та би бли о те ка и мул
ти ме ди јал ни цен тар „Ру ский мир”.

Нудимо вам: 

Више о студијском програму 
прочитајте на нашем сајту: 
http://bit.ly/3tzs7YU

Могућности за даље школовање: 
• Мастер студије (1 година)
• Докторске студије (3 године)

После студија можете радити  

• у преводилаштву;
• у дипломатији;
• у образовним институцијама;
• у маркетингу и менаџменту;
• у медијима и издаваштву;
• у установама културе и 

истраживачким институцијама итд.

Пратите нас: 
http://crtice.ssds.org.rs/

 http://slavistickodrustvo.org.rs

 Пишите нам: 
sekretar.slavistika@fil.bg.ac.rs 

jelena.ginic@fil.bg.ac.rs

Позовите нас телефоном: 
011/2639-550

Анђела Сулић, III година

„За руски језик сам 
се заинтересовала 

кроз културу, 
књижевност и 
разне видове 

уметности.”

http://bit.ly/3tzs7YU
http://crtice.ssds.org.rs/ 
http://slavistickodrustvo.org.rs 


Скандинавистика: шведски, норвешки 
и дански језик, књижевност, култура

Пријемни испит и упис
Успех кандидата у школи бодује се са 40 бодова, пријемни испит са 60.  

Шансе за упис

Трајање студија: 4 године

Укупна слободна места за нове 
студенте:

Буџетска места: Места за самофинансирајуће 
студенте:

50 25 25

Пријемни испит

Из чега се састоји пријемни испит? Страни језик Српски језик

Каква је структура пријемног 
испита? 

Тест од 40 бодова Тест од 20 бодова

Фи ло ло шки фа кул тет је нај ве ћа ин сти ту ци
ја на ко јој се про у ча ва скан ди на ви сти ка у 
ју го и сточ ној Евро пи. На ша гру па је 2004. од 
стра не Швед ског ин сти ту та про гла ше на за 
нај бо љу Скан ди на ви сти ку на све ту. Основ
не сту ди је об у хва та ју прак тич ну и те о риј
ску на ста ву је зи ка, исто ри ју скан ди нав ске 
књи жев но сти и скан ди нав ске кул ту ре.

Нудимо вам: 

Више о студијском програму 
прочитајте на нашем сајту: 
http://bit.ly/3tG3ES4

Могућности за даље школовање: 
• Мастер студије (1 година)
• Докторске студије (3 године)

После студија можете радити  

• као наставник језика у приватним 
школама или у специјализованим 
филолошким гимназијама;

• као судски тумач;
• у органима државне и локалне 

самоуправе;
• у организацијама културе;
• у медијима;
• као агенти корисничке подршке итд.

Пишите нам: 
milan.todorovic@fil.bg.ac.rs

Позовите нас телефоном: 
011/2021-698

Александра Врањеш, III година

„Скандинавистика 
је слична немачком

 и веома је 
занимљива 

за учење.”

http://bit.ly/3tG3ES4


Словачки језик, 
књижевност, култура

Пријемни испит и упис
Успех кандидата у школи бодује се са 40 бодова, пријемни испит са 60.  

Шансе за упис

Трајање студија: 4 године

Укупна слободна места за нове 
студенте:

Буџетска места: Места за самофинансирајуће 
студенте:

12 8 4

Пријемни испит

Из чега се састоји пријемни испит? Страни језик Српски језик

Каква је структура пријемног 
испита? 

Тест од 40 бодова Тест од 20 бодова

Рад у ма лим гру па ма пру жа мо гућ ност 
ин тер ак тив не на ста ве. Пре да вач мо же да 
вас упо зна и ин ди ви ду ал но вам се по све
ти. Ак це нат је на из у ча ва њу је зи ка и књи
жев но сти у по ре ђе њу са дру гим сло вен
ским је зи ци ма и књи жев но сти ма те та ко 
сти че те ши ро ко сла ви стич ко обра зо ва ње 
ко је вам ства ра мо гућ но сти за да љи са мо
стал ни раз вој.

Нудимо вам: 

Више о студијском програму 
прочитајте на нашем сајту: 
http://bit.ly/3cQuwrt

Могућности за даље школовање: 
• Мастер студије (1 година)
• Докторске студије (3 године)

После студија можете радити  

• у преводилаштву;
• у издаваштву;
• у дипломатији;
• у маркетингу и медијима;
• у туризму и привреди;
• у установама културе и 

истраживачким институцијама итд.

Пратите нас на 
друштвеним мрежама: 

Facebook

 Пишите нам: stefanapaunrodic@fil.bg.ac.rs, 
z.cizikova@fil.bg.ac.rs, 

dalibor.sokolovic@fil.bg.ac.rs

Позовите нас телефоном: 
011/2639-550

Соња Сувајац, III година

„Желела сам да 
упишем неки од 

словенских језика 
и донела сам 

исправну одлуку.”

http://bit.ly/3cQuwrt
https://www.facebook.com/LektoratBelehrad


Tурски језик, 
књижевност, култура

Пријемни испит и упис
Успех кандидата у школи бодује се са 40 бодова, пријемни испит са 60.  

Шансе за упис

Трајање студија: 4 године

Укупна слободна места за нове 
студенте:

Буџетска места: Места за самофинансирајуће 
студенте:

60 20 40

Пријемни испит

Из чега се састоји пријемни испит? Страни језик Српски језик

Каква је структура пријемног 
испита? 

Тест од 40 бодова Тест од 20 бодова

На Гру пи за тур ски је зик, књи жев ност и 
кул ту ру упо зна ће те се са осно ва ма тур ског 
је зи ка. Је зик је ве о ма ме ло ди чан јер има 
осам во ка ла, због че га су га ори јен та ли сти 
про зва ли „ита ли јан ским ис то ка”. Бр зо и без 
те шко ћа усва ја се у пр вој фа зи уче ња, за
хва љу ју ћи ве ли ком бро ју тур ци за ма ко ји су 
део лек сич ког фон да срп ског је зи ка.

Нудимо вам: 

Више о студијском програму 
прочитајте на нашем сајту: 
http://bit.ly/3eW2AFq

Могућности за даље школовање: 
• Мастер студије (1 година)
• Докторске студије (3 године)

После студија можете радити  

• у областима превођења и културне 
медијације;

• у дипломатији;
• у привреди и спољној политици;
• у маркетингу и менаџменту;
• у медијима и издаваштву; 
• у архивима;
• у установама културе и 

истраживачким институцијама итд.

Пишите нам: 
orient@fil.bg.ac.rs

Позовите нас телефоном: 
011/2021-714

Адна Вели, IV година

„Студије турског 
језика отвориле су 

ми врата многих 
пословних 

могућности.”

http://bit.ly/3eW2AFq


Украјински језик, 
књижевност, култура

Пријемни испит и упис
Успех кандидата у школи бодује се са 40 бодова, пријемни испит са 60.  

Шансе за упис

Трајање студија: 4 године

Укупна слободна места за нове 
студенте:

Буџетска места: Места за самофинансирајуће 
студенте:

12 8 4

Пријемни испит

Из чега се састоји пријемни испит? Страни језик Српски језик

Каква је структура пријемног 
испита? 

Тест од 40 бодова Тест од 20 бодова

Укра јин ски је зик се из у ча ва кон тра стив но, 
у по ре ђе њу са срп ским и дру гим сло вен
ским је зи ци ма, што обез бе ђу је те мељ но 
сла ви стич ко обра зо ва ње. Зна ње ко је сту
ден ти сти чу на сту ди ја ма, са вла да не го вор
не и пре во ди лач ке ве шти не до вољ ни су 
за успе шну ко му ни ка ци ју на укра јин ском 
је зи ку у сва кој си ту а ци ји и за да љи про фе
си о нал ни и на уч но и стра жи вач ки рад.  
 

Нудимо вам: 

Више о студијском програму 
прочитајте на нашем сајту: 
http://bit.ly/3cWhLMl

Могућности за даље школовање: 
• Мастер студије (1 година)
• Докторске студије (3 године)

После студија можете радити  

• у преводилаштву;
• у издаваштву;
• у туризму;
• у дипломатији;
• у медијима и маркетингу;
• у установама културе и 

истраживачким институцијама итд.

Пратите нас на друштвеним мрежама: 
Facebook

 Пишите нам: 
beoukrajinistika@gmail.com

Позовите нас телефоном: 
011/2639-550

Симонида Симјаноски, 
I година

„Међу 
источноевропским 
језицима, највише 
препорука добила 

сам за студије 
украјинског језика.”

http://bit.ly/3cWhLMl
https://www.facebook.com/ukrajinistika


Француски језик, 
књижевност, култура

Пријемни испит и упис
Успех кандидата у школи бодује се са 40 бодова, пријемни испит са 60.  

Шансе за упис

Трајање студија: 4 године

Укупна слободна места за нове 
студенте:

Буџетска места: Места за самофинансирајуће 
студенте:

80 45 35

Пријемни испит

Из чега се састоји пријемни испит? Страни језик Српски језик

Каква је структура пријемног 
испита? 

Тест од 40 бодова Тест од 20 бодова

Гру па за фран цу ски је зик и књи жев ност, јед
на од нај ста ри јих фи ло ло шких ка те дри у Ср
би ји, спа ја бо га ту ху ма ни стич ку тра ди ци ју са 
ин тер ак тив ним ме то да ма на ста ве. Стру чан 
и по све ћен на став ни ка дар, бо гат би бли о
теч ки фонд, мул ти ме ди јал ни Фран ко фон ски 
цен тар за уни вер зи тет ску успе шност, бли зи
на Фран цу ског ин сти ту та у Ср би ји, ме ђу на
род не раз ме не, не ки су од ње них аду та.

Нудимо вам: 

Више о студијском програму 
прочитајте на нашем сајту: 
http://bit.ly/3s7iOiP

Могућности за даље школовање: 
• Мастер студије (1 година)
• Докторске студије (3 године)

После студија можете радити  

• у образовним установама (наставник 
француског и латинског језика);

• у преводилаштву;
• у медијима и издаваштву;
• у научноистраживачким 

институцијама;
• у маркетингу и менаџменту;
• у дипломатском сектору;
• у туристичком сектору итд.

Пишите нам: 
romanistika@fil.bg.ac.rs

Позовите нас телефоном: 
011/2638-716

Сара Јовановић, 
мастер студије

„Уписала сам 
француски језик да 
бих упознала једну 

од најбогатијих 
светских култура.”

http://bit.ly/3s7iOiP


Холандски језик, 
књижевност, култура

Пријемни испит и упис
Успех кандидата у школи бодује се са 40 бодова, пријемни испит са 60.  

Шансе за упис

Трајање студија: 4 године

Укупна слободна места за нове 
студенте:

Буџетска места: Места за самофинансирајуће 
студенте:

15 8 7

Пријемни испит

Из чега се састоји пријемни испит? Страни језик Српски језик

Каква је структура пријемног 
испита? 

Тест од 40 бодова Тест од 20 бодова

На на шој ка те дри овла да ће те ни зо зем ским 
је зи ком на ви со ком ни воу. Упо зна ће те кул
ту ру и књи жев ност под руч ја у ко ји ма се го
во ри ни зо зем ски је зик (Хо лан ди ја и Флан
дри ја). Овла да ће те ве шти на ма пи сме ног 
пре во ђе ња, ин тер кул тур не и по слов не ко
му ни ка ци је. Омо гу ћа ва мо вам и од лич не 
при ли ке за бо ра вак у Хо лан ди ји или Флан
дри ји пу тем про гра ма за раз ме ну сту де на та.

Нудимо вам: 

Више о студијском програму 
прочитајте на нашем сајту: 
http://bit.ly/3cQeC0v

Могућности за даље школовање: 
• Мастер студије (1 година)
• Докторске студије (3 године)

После студија можете радити  

• као наставник језика у приватним 
школама;

• као преводилац;
• као сарадник установа културе и 

многих организација;
• као менаџер корисничке подршке у 

међународним компанијама;
• као предузетник итд.

Пратите нас на друштвеним мрежама: 
Facebook

Пишите нам: 
nederlandistika@gmail.com

Позовите нас телефоном: 
011/2021-698

Алекса Стојановић, IV година

„На Данима 
отворених врата 
заинтересовала 

ме је књижевност 
на холандском језику 

и култура овог 
говорног подручја.”

http://bit.ly/3cQeC0v
https://www.facebook.com/Nederlandistika


Чешки језик, 
књижевност, култура

Пријемни испит и упис
Успех кандидата у школи бодује се са 40 бодова, пријемни испит са 60.  

Шансе за упис

Трајање студија: 4 године

Укупна слободна места за нове 
студенте:

Буџетска места: Места за самофинансирајуће 
студенте:

12 8 4

Пријемни испит

Из чега се састоји пријемни испит? Страни језик Српски језик

Каква је структура пријемног 
испита? 

Тест од 40 бодова Тест од 20 бодова

Сту ден ти ће по сте пе но са вла да ва ти че
шки је зик кроз ко му ни ка ци ју са лек то ри
ма и про фе со ри ма и би ће оспо со бље ни 
да чи та ју де ла че шке књи жев но сти у ори
ги на лу. Из у ча ва ње че шке кул ту ре омо гу
ћа ва увид у че шку исто риј ску и кул тур ну 
тра ди ци ју, али и у са вре ме не то ко ве ка да 
су у пи та њу умет нич ке, обра зов не и по ли
тич ке ма ни фе ста ци је.

Нудимо вам: 

Више о студијском програму 
прочитајте на нашем сајту: 
http://bit.ly/3tCB6J2

Могућности за даље школовање: 
• Мастер студије (1 година)
• Докторске студије (3 године)

После студија можете радити  

• у преводилаштву;
• у дипломатији;
• у маркетингу;
• у медијима и издаваштву;
• у туризму и привреди;
• у установама културе и 

истраживачким институцијама итд.

Пратите нас на друштвеним мрежама: 
Facebook

 Пишите нам: 
k.mitricevic@fil.bg.ac.rs

Позовите нас телефоном: 

011/2639-550

Василија Тодоровић, IV година

„Заинтересовала 
сам се за чешки 

језик након сусрета 
са њиховом 

богатом културом.”

http://bit.ly/3tCB6J2
https://www.facebook.com/groups/24204851251


Шпански језик, хиспанске 
књижевности и културе

Пријемни испит и упис
Успех кандидата у школи бодује се са 40 бодова, пријемни испит са 60.  

Шансе за упис

Трајање студија: 4 године

Укупна слободна места за нове 
студенте:

Буџетска места: Места за самофинансирајуће 
студенте:

90 45 45

Пријемни испит

Из чега се састоји пријемни испит? Страни језик Српски језик

Каква је структура пријемног 
испита? 

Тест од 40 бодова Тест од 20 бодова

Сту ди је хи спа ни сти ке осми шље не су као 
са вре ме не ин тер ди сци пли нар не сту ди је из 
обла сти хи спан ске лин гви сти ке и хи спан
ских књи жев но сти, на у ке о књи жев но сти, 
ме то ди ке на ста ве је зи ка и књи жев но сти, те 
ши рег под руч ја хи спан ске кул ту ре и умет
но сти. Од школ ске 2012/13. до да нас, ви ше 
од 120 на ших сту де на та уче ство ва ло је у 
про гра ми ма сту дент ске мо бил но сти.

Нудимо вам: 

Више о студијском програму 
прочитајте на нашем сајту: 
https://bit.ly/3lw03mE

Могућности за даље школовање: 
• Мастер студије (1 година)
• Докторске студије (3 године)

После студија можете радити  

• у образовним институцијама;
• у издавачким и новинским кућама;
• у медијима;
• у преводилаштву;
• као књижевни критичар;
• у области маркетинга и односа с 

јавношћу;
• у дипломатији и спољној трговини 

итд.

Пишите нам: 
izabelabeljic@gmail.com

Позовите нас телефоном: 
011/2021-708

Бобана Чолић, III година

„Поред велике 
љубави према 

шпанском језику и 
култури, увидела 
сам огроман број 

могућности за даље 
напредовање.”

https://bit.ly/3lw03mE

