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ФИЗИЧКИ ФАКУЛТЕТ  
Студентски трг 12, Цара Душана 13 
Телефон: 011/3281-375 
Факс: 011/3282-619 
E-mail: dekanat@ff.bg.ac.rs 
Интернет адреса:  www.ff.bg.ac.rs 
 
 
 
СТУДИЈСКИ ПРОГРАМИ ЗА КОЈЕ СЕ КОНКУРС РАСПИСУЈЕ 
Општа физика (60 ЕСПБ) 
Општа физика (120 ЕСПБ) 
Теоријска и експериментална физика (60 ЕСПБ)        
Примењена и компјутерска физика (60 ЕСПБ)         
Метеорологија (60 ЕСПБ)                                              
БРОЈ СТУДЕНАТА: 
                                                                         Буџет         Самофинансирање 
Општа физика – 60 ЕСПБ                            15                            5 
Општа физика – 120 ЕСПБ                          10                            5 
Теоријска и експериментална физика       15                             5 
Примењена и компјутерска физика           10                            10 
Метеорологија                                               10                             5 
 
ПОСЕБНИ УСЛОВИ ЗА УПИС И МЕРИЛА ЗА РАНГИРАЊЕ: 
На студијске програме мастер академских студија који имају: 
 
1. најмање 60 ЕСПБ бодова, могу се уписати кандидати који су претходно остварили обим 
основних академских студија од најмање 240 ЕСПБ бодова; 
2. најмање 120 ЕСПБ бодова, могу се уписати кандидати који су претходно остварили обим 
основних академских студија од најмање 180 ЕСПБ бодова. 
На мастер академске студије  се могу уписати и кандидати са завршеним интегрисаним 
академским студијама, као и кандидати који су остварили 300 ЕСПБ на академским 
студијама.  
Редослед кандидата на ранг листи одређује се на основу општег успеха на основним 
академским студијама и дужине студирања на претходним студијама на следећи начин: 
 

0.8 x OРO + 2x  
 
где је ОПО - општа просечна оцена студирања, ДТ -дужина трајања студијског програма на 
академским студијама, ПР-број година прекорачења академских студија. За лице које је 
завршило мастер академске студије  ОПО  је дефинисана Правилником о упису студената 
Универзитета у Београду, а   ДТ је збир дужина трајања студијских програма на основним и 
мастер студијама. 
За кандидате који испуњавају  опште услове конкурса, а нису  завршили основне академске 
студије физике односно метеорологије може се одобрити упис уз полагање допунских испита. 
Ова лица у претходном школовању треба да имају положених најмање 20 ЕСПБ из предмета 
из области физике и математике. Допунске испите које кандидат треба да положи утврђује 
Комисија за упис, и то до  5 допунских испита зависно од акредитованог студијског програма 
на који кандидат конкурише.  Ови испити се полажу после уписа на одговарајући студијски  
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програм. 
 
Право на упис имају и лица која имају стечено високо образовање у трајању од најмање осам 
семестара према правилима и прописима до ступања на снагу Закона о високом образовању. 
 
ВИСИНА ШКОЛАРИНЕ:      
ВИСИНА ШКОЛАРИНЕ за држављане Републике Србије: 66.000,00 динара. 
ВИСИНА ШКОЛАРИНЕ за стране држављане: 3.000,00 евра. 
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