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СТУДИЈСКИ ПРОГРАМИ ЗА КОЈЕ СЕ КОНКУРС РАСПИСУЈЕ
Мастер академске студије, студијски програми:
Теологија (60 ЕСПБ)
Религиологија (60 ЕСПБ)
Студијски програми трају једну годину.
БРОЈ СТУДЕНАТА:
На студијске програме мастер академских студија може се уписати укупно 100 студената и
то:
- студијски програм Теологија - 24 буџетска студента и 51 самофинансирајући студент;
- студијски програм Религиологија – 6 буџетских студената и 19 самофинансирајућих
студената.
УСЛОВИ ЗА УПИС:
У прву годину студијског програма мастер академских студија Теологија (на један од три модула:
библијско-патристички, литургичко-правни и систематско-историјски) могу се уписати лица
која су завршила студијски програм Теологија, основних академских студија, у четворогодишњем
трајању, остваривши најмање 240 ЕСПБ.
У прву годину студијског програма Религиологија, мастер академских студија, могу се уписати
лица која су завршила студијски програм основних академских студија из области друштвено
хуманистичких наука у четворогодишњем трајању, остваривши најмање 240 ЕСПБ.
За кандидате који основне академске студије нису завршили на Православном-богословском
факултету потребан је благослов надлежног епископа.
Лица која су завршила основне академске студије из других области, да би стекли право
конкурисања за упис на мастер академске студије, треба претходно да положе следеће
диференцијалне предмете са најмањом укупном просечном оценом 8 (осам):
- за упис на студијски програм Теологија: Свето писмо Старог завета, Свето писмо Новог
завета, Патрологија, Философија, Општа историја цркве, Историја српске цркве, Догматика,
Литургика, Канонско право, Грчки језик.
- за упис на студијски програм Религиологија: Увод у богословље, Библија у Цркви и култури,
Преглед историје Цркве – опште и помесне.
МЕРИЛА ЗА УТВРЂИВАЊЕ РЕДОСЛЕДА КАНДИДАТА
Редослед кандидата на јединственој ранг листи утврђује се на основу општег успеха на
основним академским студијама.
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ВИСИНА ШКОЛАРИНЕ
ВИСИНА ШКОЛАРИНЕ за држављане Републике Србије: 105.000,00 динара
ВИСИНА ШКОЛАРИНЕ за стране држављане: 1.000,00 евра (у динарској противвредности на
дан уплате).
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