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интеграција, кроз компаративан и интердисциплинаран приступ. 

Студије су тако замишљене да студентима обезбеде:

• да унапређују знања како о религијама тако и о верској настави;

•  да дају припрему неопходну за праћење и компетентно  

учествовање у међурелигијском и међуцрквеном дијалогу,  

као и за анализирање тих процеса;

•  да их оспособе за правно тумачење положаја Цркава и верских 

заједница у савременој Европи; 

•  сaмим тим и за анализу секуларног и религијског аспекта  

савременог европског друштва. 

У реализацији овог студијског програма учествују Православни 

богословски факултет, Правни факултет, Филолошки факултет, Филозофски 

факултет и Факултет политичких наука Универзитета у Београду. 

Гостујући предавачи су наставници Универзитета у Лондону, Универзитета 

у Триру, Универзитета у Подгорици и Универзитета у Новом Саду.

Звање које се стиче на овим студијама јесте мастер религиолог  

(120 ЕСПБ). Диплому потписује ректор Универзитета у Београду.

Увод

Друштва, културе или цивилизације никада није било без религије. 

Све прогнозе „о смрти Бога“ и „крају религије” показале су се 

нетачним. Човек је по природи homo religiosus. Религија трајно остаје 

универзалaн феномен сваког људског друштва и историје. Свако 

тумачење било које културе, друштва, историје и људске личности, 

изван религијског контекста, увек остаје мањкаво и дефектно.

Овим студијским програмом успоставља се интердисциплинарно 

и компаративно расветљавање феномена религије и њене улоге у 

друштву, култури и савременим процесима европских и светских 

интеграција. 

Мултидисциплинарни студијски програм Религија у друштву, култури 

и европским интеграцијама усклађен је са стањем науке, струке и 

трендовима у истраживању религије у свету и код нас. Овај програм 

упоредив је са сличним програмима на иностраним високошколским 

установама, а посебно у оквиру европског образовног простора.

Овај студијски програм има за циљ да кандидати стекну образовну 

основу и конкретна знања о феномену религије, њеној улози у 

савременом друштву, култури и процесима европских и светских



Завршним радом стиче се 25 ЕСПБ. Студент бира ментора који је 

професор на Универзитету у Београду, и то у складу са темом коју 

ради. Комисија за одбрану рада може бити и мешовитог састава, 

састављена од домаћих и страних професора. 

Настава се одржава у згради Ректората Универзитета у Београду, као 

и на Факултетима који учествују у реализацији студија.

Садржаj студиjског програма

Мултидисциплинарни студијски програм Религија у друштву, култури 

и европским интеграцијама (120 ЕСПБ) има међународни карактер. 

Студије су намењене образовању у области друштвено-хуманистичких 

наука. Студије садрже девет обавезних и пет изборних предмета а 

трају четири семестра. 

Обавезни предмети јесу:

• Православна црква

• римокатоличка црква

• Протестантске цркве

• Јудаизам

• ислам

• византиЈа и евроПа

• БиБлиЈско-Патристичко наслеђе и савремени свет

• Правни ПоложаЈ цркава и верских заЈедница у евроПи

• ПсихологиЈа религиЈе



Детаљи о условима уписа и конкретним роковима могу се наћи на 

интернет страни Универзитета у Београд

http://www.bg.ac.rs/sr/studije/studije-uni/religija.php.

За све додатне информације молимо вас да се обратите нa телефоне:

011/3207-466                 011/3207-494 

односно на следеће имејл адресе:

blubardic@pbf.rs
(научни секретар Програмског савета 

мастер академских студија)

jasmina.jokic@rect.bg.ac.rs
(секретар)

Упис на студиjе

На мултидисциплинарне мастер академске студије Религија у 

друштву, култури и европским интеграцијама (120 ЕСПБ) могу 

се уписати кандидати свих профила који имају завршене основне 

студије према раније важећим прописима, односно основне 

академске студије у трогодишњем  трајању (180 ЕСПБ). 

У школској 2012/2013. години уписаћемо 30 студената у статусу 

самофинансирајућих. Висина годишње школарине за држављане 

Републике Србије износи 120.000,00 RSD, а за странце 2.500,00 €. 

Школарину је могуће платити у четири рате.




