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ВОДИЧ КРОЗ



Добро дошли на
Филолошки факултет. 

У сусрет новој 
академској години,
решили смо да
одговоримо на 
нека питања 

која ће се појавити 
током прве године студија

и да вам тако 
пожелимо добродошлицу.

Најпре, вероватно се
питате ко смо ми...



новинарство
снимање
монтажа
вођење друштвених мрежа.

Продукција Алумнија Филолошког факултета
млада је организација која окупља садашње и
бивше студенте Факултета.
Продукција је отворена за све који желе да се
придруже. Кроз ангажовање у Продукцији, студенти
могу стећи знања и вештине из следећих сфера:

Продукција организује и културна дешавања попут
трибина, дискусија и књижевних вечери, као и
радионице и обуке.

Чланови ПАФФ-а су на располагању студентима у
својим просторијама у Мултимедијалном центру
(приземље нове зграде, поред лифта).

ТУ СМО СВАКОГ ДАНА ОД 16 ДО 19 ЧАСОВА!
ДЕТАЉАН РАСПОРЕД ДЕЖУРСТВА У АЛУМНИЈУ
НАЋИ ЋЕТЕ НА НАШИМ МРЕЖАМА.

www.alumni.fil.bg.ac.rs.

facebook.com/filalumni

Instagram: @filalumnibgd

Youtube: PAFF Produkcija Alumnija

Filološkog fakulteta



ПИТАЊА И ОДГОВОРИ



На Филолошком факултету могуће је студирати
српски језик, књижевност, стране језике,
лингвистику или библиотекарство. 
Структура студијских програма је следећа:
Основне академске студије (ОАС)

Српски језик и књижевност
Српска књижевност и језик
Српска књижевност и језик са компаратистиком
Језик, књижевност, култура (овај студијски програм
обухвата студије страних језика, лингвистике и
библиотекарства са информатиком)

Мастер академске студије (МАС)
Српски језик
Српска књижевност
Језик, књижевност, култура
Културе у дијалогу
Српски језик као страни
Конференцијско, стручно и аудио-визуелно
превођење

Докторске академске студије (ДАС) 
Језик, књижевност, култура

модули:
Језик
Књижевност
Култура
Српски језик
Српска књижевност.

Који студијски програми 
постоје?



На Филолошком факултету изучава се 39 језика.
Неки се језици могу студирати 4 године. То су
албански, арапски, бугарски, чешки, дански,
енглески, француски, грчки, холандски,
италијански, јапански, кинески, мађарски,
немачки, норвешки, пољски, румунски, руски,
словачки, српски, шпански, шведски, турски,
украјински.
Други се језици изучавају 2 или 3 године (4 или 6
семестара): азербејџански, белоруски, хебрејски,
каталонски, класични грчки, корејски, латински,
македонски, отомански, персијски, португалски,
ромски, словеначки, старословенски и знаковни
језик.
Први страни језик је главни језик и изучава се, између
осталог, на предметима који у називу садрже страни
језик Г1-Г8, док се други страни језик назива
помоћним, те је реч о помоћном страном језику П1-П6.

Kоји се језици 
изучавају?



Европски Систем Преноса Бодова омогућује да рад
и оптерећење студента вреднују.
Један бод представља укупно 25 до 30 сати рада, а
предвиђено је да студент ради 40 сати недељно. 
Један семестар има 30 бодова укупно, а једна
академска година 60 бодова. Основне академске
студије на Филолошком факултету укупно предвиђају
240 бодова. 
У зависности од предвиђеног оптерећења студента,
односно времена које је потребно уложити како би се
испуниле све обавезе, предмети носе различит број
бодова. Бод није оцена, нити поен, и бројем бодова се
не исказује значај испита.  
Тренутно је за рангирање за буџетска места потребно
стећи најмање 48 бодова током једне године.
ЕСПБ омогућује да се положени испити вреднују и у
иностранству и олакшава студентске размене и
признавање оцена добијених на нематичном
факултету.

Шта је ЕСПБ бод?



Сваки испит носи укупно 100 поена. Поени се стичу
током семестра и испитног рока, односно могу бити
додељени за предиспитне обавезе или испит. 
Предиспитне обавезе носе најмање 30 поена, а највише
70 поена.
Оцена зависи од укупног броја поена, распоред је
следећи:

5: 50 поена или мање
6: 51-60 поена
7: 61-70 поена
8: 71-80 поена
9: 81-90 поена
10: 91 поена или више.

Како 
функционише
бодовање?



Е-студент је електронски сервис студената на
којем се бирају предмети, пријављују испити и
бележе добијене оцене на сваком испиту.

Сваки студент Филолошког факултета има приступ е-студенту на
следећој адреси:

Сваки студент има посебан налог, а корисничко име је у следећем
формату: ime.prezime.brojindeksa
Прва лозинка је ЈМБГ студента, а након првог приступа е-студенту,
лозинка се може променити.
Упутства о томе како се можете улоговати на е-студент можете
пронаћи на сајту факултета:

Број индекса пишете без косе црте. Примера ради, ако у индексу пише
2012/585, у корисничком имену пишете 201200585.

www.student.fil.bg.ac.rs

www.fil.bg.ac.rs/lang/sr/studenti/studentska-mreza/studentski-
portal/

Шта је е-студент?



Мудл (Moodle) је посебна платформа намењена
студентима. За сваки предмет постоји
одговарајући курс на Мудлу. У оквиру тог курса,
професор може поставити корисне информације,
материјал за наставу и испите.
Студенти могу наћи резултате испита на Мудлу, у
оквиру курса за дати предмет.
Професори могу организовати полагање колоквијума
путем Мудла, те покренути дискусије и форуме на
којима студенти и професори могу дискутовати.
Кваки студент има посебан налог, а корисничко име је
у следећем формату: ime.prezime.brojindeksa
Прва лозинка је ЈМБГ студента, а након првог приступа
Мудлу, лозинка се може променити.

Број индекса пишете без косе црте. Примера ради, ако
у индексу пише 2012/585, у корисничком имену пишете
201200585.

Шта је Мудл?



Испити се одржавају искључиво током испитних
рокова.
У академској 2020/2021. години, биће
организовано 6 испитних рокова.
Први испитни рок се одржава у јануару.
Други испитни рок се одржава у фебруару.
Трећи испитни рок се одржава у јуну.
Четврти испитни рок се одржава у јулу.
Пети и шести испитни рок се одржавају у септембру.
Календар испитних рокова налази се на сајту
факултета, у картици НАСТАВА>КАЛЕНДАР РАДА

За сваки испит који желите да пријавите, треба
проверити тачан датум, време и место одржавања
на сајту или огласној табли катедре која је
задужена за дати предмет. 

Kолико има 
испитних рокова и
када се испити
одржавају?



Предмети се бирају на е-студенту у предвиђеном
периоду на почетку семестра. Предмети се бирају у
октобру за зимски семестар и у фебруару за летњи
семестар.
Студент је дужан да одабере предмете на е-студенту,
али за изборне предмете, неопходно је јавити се
предметном професору јер је за неке изборне предмете
број студената ограничен.
Обавештење о периоду пријаве похађања предмета
увек је истакнуто на е-студенту.
Студент треба да провери да ли се изборни предмет
уклапа у курикулум (да ли припада одговарајућој
групи предмета и да ли носи одговарајућ број бодова),
али и да ли се предавања и вежбе из изборног
предмета преклапају са распоредом на матичној
катедри.

Како и када
пријављујем 
предмете?



Број и структура предмета предвиђена је
курикулумом (наставним програмом) који се
налази у информатору.
Постоји 3 врсте предмета: обавезни, изборни и
факултативни.
Обавезни предмети су они предмети које студент мора
узети јер је тако предвиђено студијским програмом (на
пример, за студента немачког језика, Савремени
немачки језик је обавезан предмет).
Изборни предмети су предмети који су предвиђени
курикулумом и студент их мора узети, али студент има
избор између више предмета из предвиђене групе (на
пример, студент мора узети предмет од 3 бода из групе
АО (академско-општеобразовни), а студент има избор
између неколико предмета који припадају овој групи.
Постоје четири типа предмета: 

академско-општеобразовни, 
теоријско-методолошки, 
научно-стручни
стручно-апликативни. 

Важно је пазити да предмети одговарају
курикулуму и задатом броју бодова!

Које врсте
предмета 
постоје?



Педагошко-психолошко-методички (ППМ)
предмети омогућују студенту да стекне
компетенције из педагошких, психолошких и
методичких дисциплина. 
Према важећем закону, наставници у основном и
средњошколском образовању у Србији морају стећи
најмање 30 ЕСПБ бодова из педагошко-психолошко-
методичких предмета и 6 ЕСПБ кредита из наставне
праксе. 
Ови се бодови могу стећи на основним или мастер
академским студијама. 
Мастер рад може садржати 15 ППМ бодова уколико је
реч о истраживању из области примењене лингвистике,
наставне праксе или језичких образовних политика, и
уколико студент има 15 ППМ бодова из предмета током
основних и мастер студија.
На неким студијским профилима, ППМ предмети
спадају у обавезне предмете.
Списак ППМ предмета налази се на сајту Факултета:
www.fil.bg.ac.rs/wp-
content/uploads/studProg/iberijske/lista%20ppm%20
predmeta%20-%20master%202015.pdf

Шта су 
педагошко-психолошки 
предмети?



Факултативни предмети су предмети који нису
предвиђени студијским програмом, али их студент
жели слушати. Ови предмети не улазе у 60ЕСПБ
предвиђених за дату годину и не рачунају се при
рангирању за буџет (на пример, студент француског
језика има предвиђен помоћни (други) страни језик
током 2 семестра, а ако жели да настави да учи тај
језик још 2 семестра, додатна 2 предмета ће бити
факултативни предмети). 
Распитајте се у служби за студентска питања (на
шалтерима у старој згради) да ли се факултативни
предмети плаћају приликом дипломирања и која
је њихова цена!

Шта су 
факултативни
предмети?



Предиспитне обавезе су акстивности које студент треба да обави
током семестра, односно пре полагања испита. Поени за
предиспитне обавезе обухватају поене за похађање наставе,
поене добијене на колоквијумима (проверама знања) и
парцијалним испитима, семинарским радовима,
презентацијама, домаћим задацима, итд.
Уколико студент не испуни предвиђене предиспитне обавезе, нема
услов за излазак на испит и дужан је да поново похађа наставу из
датог предмета наредне школске године.
Присуство на предавањима и вежбама је обавезно и за то се добијају
поени.
Поени за предиспитне обавезе важе до почетка наставе истог
предмета наредне године, тј. током шест испитних рокова (за
предмете из зимског семестра, ови поени важе до октобра, за
предмете из летњег семестра до фебруара наредне године.

Шта су предиспитне
обавезе?



Шта је
Студентски 
парламент?

покреће иницијативе за доношење и измену
одлука које се односе на студенте
доноси прописе од интереса за студенте
обавља активности које се тичу унапређења
квалитета наставе и ваннаставних активности
бави се активностима у вези са студијама на
Филолошком факултету.

Студентски парламент Филолошког факултета
једини je званични представнички орган
студената Филолошког факултета који заступа
студенте и бори се за студентска права. 
У сарадњи са студентом продеканом, Парламент:

 
Свака студијска група може имати по три
представника у Студентском парламенту Филолошког
факултета. 

Консултације са представницима студената одвијају
се у канцеларији Студентског парламента која се
налази у подруму Нове зграде Факултета. Термине
консултација и листу представника група, као и
њихове мејл адресе, можете пронаћи на сајту
Парламента:
www.fil.bg.ac.rs/lang/sr/fakultet/studentski-parlament



Како функционишу
студентски домови?

Уколико нисте из Београда, вероватно ће вам

информације о студентским домовима и мензама

бити од великог значаја. Да бисте стекли

могућност да живите у дому, потребно је да

прикупите документа за Kонкурс. Након што

конкуришете, треба да сачекате да се Kонкурс затвори

и да се објаве ранг-листе. Уколико се налазите изнад

црте, стекли сте право да одете на расподелу која се

крајем септембра организује у студентском дому

Kарабурма. На расподели, у зависности од места на

којем се налазите, можете да бирате смештај у

неколико домова на територији града Београда.

Након бирања места можете да се уселите у дом. На

благајни и у магацину одабраног дома плаћате

станарину, депозит и оброке у мензи. 

www.sc.rs



Већина домова у свом саставу има студентске мензе.

Међутим, за коришћење услуга студентских

ресторана није неопходно да будете станар дома, већ

је потребно да будете студент који се финансира из

буџета. Уколико желите да користите услуге

студентске мензе, потребно је да имате

студентску картицу (коју, у зависности од факултета,

вадите приликом конкурисања за дом или приликом

уписа на факултет) и жетон. Жетон можете купити

на благајни дома или у Светозара Марковића 56.

Студенти који су из Београда имају право на 30

оброка месечно, а студенти из других крајева земље

90 оброка месечно. 

Тренутно је цена доручка за студенте на буџету  40

дин, ручка 72 дин, а вечере 59 дин.

За самофинансирајуће студенте, доручак 

кошта 95 дин, ручак 205 дин, 

а вечера 175 дин.

www.sc.rs

Како до оброка 
у мензи?



Шта је студентска
картица?

Било да ћете живети у дому или да се определите за

приватан смештај, а студент сте који се финансира из

буџета, студентска картица вам може донети бројне

погодности. Неопходна је за живот у студентском

дому јер се користи за усељење и исељење,

плаћање станарине, плаћање депозита

приликом усељења, плаћање оброка у мензи и

служи као ваш електронски новчаник и

здравствени картон у Поликлиници. Као буџетски

студент имате право на исхрану у мензи, на разне

попусте у Србији и свету (картице подразумевају ISIC

и EYCA попусте, као и чиповане студентске картице у

другим земљама). Студенска картица ће заправо

представљати вашу студентску личну карту и њоме

ћете на било којем месту и било када моћи да

докажете да сте студент.

www.sc.rs



Градски превоз и 
како доћи до
факултета?

За сналажење у граду, најбоље је ослонити се на сајт

www.planplus.rs

Списак дневних линија ГСП-а које стају у близини

факултета:

Зелени венац: 15, 16, 27Е, 35, 52, 53, 56, 56Л, 60,

65, 67, 68, 71, 72, 75, 77, 84, 95, 704, 706, 707, Е1, Е6,

ЕKО1

Студентски трг: 22А, 29, 31, 41, Е9, ВРАБАЦ

Трг Републике: 22А, 24, 26, 27, 29, 31, 32Е, 37, 41,

43, 44, Е2, Е9, АДА1, АДА2

Kалемегдан: 11,  ВРАБАЦ



Картица за превоз
(Бусплус)

За персонализовану картицу за превоз, потребно је да понесете
потврду о редовном студирању коју узимате на шалтеру
Факултета, личну карту и индекс. Саветујемо да на почетку школске
године узмите неколико потврда на шалтеру и ископирате своју личну
карту у неколико примерака, често ће се десити да вам ови документи
затребају, а уштедећете драгоцено време ако их већ имате спремне. 

Персонализоване картице издају се на следећим адресама: 

Бус плус Масарикова 5 (Београђанка), радним данима од 9 до 19,
суботом од 9 до 15 часова
Бус плус Булевар Михаила Пупина 165д (пословна зграда Лукоил),
радним данима од 8 до 18, суботом од 8 до 14 часова
ГСП Београд Скендербегова 47, радним данима од 7 до 19, суботом од
8 до 15 часова
ГСП Београд ТЦ Трг Републике (Стакленац), радним данима од 7 до
19, суботом од 8 до 14 часова
ГСП Београд Делиградска 10, радним данима од 7 до 19, суботом од 8
до 14 часова
Темпо Аутопут за Загреб 35, радним данима од 9 до 16, суботом од 9
до 15 часова
Темпо Обреновачки друм 3, радним данима од 9 до 16, суботом од 9
до 15 часова
Темпо Бачванска 21, радним данима од 9 до 16, суботом од 9 до 15
часова.



Картица за превоз
(Бусплус)

Када су локације за издавање месечне карте које се налазе

недалеко од факултета у питању, најчешће је највећа гужва у

Београђанки, а најмања у Скендербеговој.

Kада узмете своју картицу, биће потребно да је допуните,

што можете учинити на већини киоска. Уже градско

подручје, као и сам факултет припадају првој зони (сви

студентски домови такође), за коју месечна карта кошта

1090 динара. Међутим, саветујемо вам да, чак и да живите у

првој зони, уплаћујете допуну за прву и другу зону јер је

разлика у цени тридесет динара, а врло брзо ће почети да

вам се догађа да желите да посетите пријатеље и колеге који

живе на пример на Kанаревом брду, у Kумодражу или Сурчину. 

У цену месечне карте не спада ноћни превоз, за који ћете

морати да купите карту код кондуктера и она кошта 150

динара за прву, а 210 динара за другу зону. 

Уколико немате месечну карту, потребно је 

да на кисоку купите неперсонализовану картицу. Цена 
вожње од 90 минута (са неограниченим бројем преседања) у
првој и другој зони је 89 дин,



Библиотеке које вам могу бити од посебне користи

свакако су Универзитетска библиотека (Булевар

краља Александра 71) и Библиотека града

Београда (Kнеза Михаила 56) и годишње

чланарине износе по 1500 динара. Добровољни

даваоци крви имају право на бесплатну чланарину у

Градској библиотеци, потребно је само да при

давању крви затраже потврду за библиотеку, па ће за

чланство у овој установи морати да издвоје само 150

динара за израду картице. Када желите да

извадите чланску картицу, обавезно понесите

фотографију попут оне за пасош.  Такође, као

студенти Универзитета у Београду, имате право да

посетите библиотеку било ког факултета и да у

њиховим читаоницама обрађујете потребну грађу.

Библиотеке



Фотокопирница Скрипта

ОТВАРА СЕ У 08:00

Васе Чарапића 24

11000 Београд (Стари Град)

Фотокопирница Антика

ОТВАРА СЕ У 08:00

Васе Чарапића 15

11000 Београд (Стари Град)

Фотокопирница Флеш

ОТВАРА СЕ У 08:00

Kнегиње Љубице 8

11158 Београд (Стари Град)

Фотокопирница Пирамида

Подрум Филолошког факултета, нова зграда

Копирнице



Kњижара Академија BOOK STORE

Академски плато 35, Београд

Делфи књижаре:

Kњижара „Борислав Пекић“

Kнез Михаилова 48, Београд

Kњижара „Милош Црњански“

Васе Чарапића 2-4, Београд

Књижара Вулкан 

Сремска 2, Стари Град

Kњижара Дерета

Kнеза Михаила 46, Београд

Kњижара Александар Белић

Студентски трг 5, Београд

Књижаре





Издавачи:
Филолошки факултет

Алумни Филолошког факултета
Студентски парламент Филолошког факултета

Београд 2020.

Уредница издања: 
Јована Миловановић

Сарадницe:
Милица Мастило
Тијана Хегић
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Лена Весковић

ЗА СВЕ ИДЕЈЕ, ЗАМЕРКЕ И ПРЕДЛОГЕ КАКО
МОЖЕМО УНАПРЕДИТИ ОВАЈ ВОДИЧ,
ЈАВИТЕ СЕ ПРОДУКЦИЈИ АЛУМНИЈА
ФИЛОЛОШКОГ ФАКУЛТЕТА ПУТЕМ

ДРУШТВЕНИХ МРЕЖА ИЛИ МЕЈЛОМ.
ЧЕКАМО ВАС!


