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Основне информације о упису на основне и мастер
студије психологије на Филозофском факултету у Новом Саду
О општим условима уписа на Филозофски факултет можете се информисати овде.
1. Упис на основне академске студије психологије
У прву годину основних академских студија психологије (Психологија ОАС) могу се
уписати кандидати који су стекли средње образовање у трајању од четири године и који
покажу одговарајући успех на класификационом испиту.
Структура пријемног испита
Утврђивање редоследа кандидата за упис на основне академске студије Психологије,
обавља се на основу општег успеха постигнутог у средњој школи и резултата на
класификационом (пријемном) испиту.
Општи успех
Под општим успехом у средњој школи подразумева се збир свих просечних оцена из свих
предмета у првом, другом, трећем и четвртом разреду, помножен са 2 (два).
На пример, ако сте у првом разреду средње школе имали просечну оцену 4.50, у другом
5.00, у трећем 4.75 и у четвртом 5.00, добили бисте 38.50 бодова на школски успех,
односно (4.50 + 5.00 + 4.75 + 5.00) * 2 = 38.50. Општи успех у средњој школи рачуна се
заокруживањем на две децимале. На успех у средњој школи можете добити између 16 и 40
бодова.
У протекле четири године, просечан успех најлошије рангираних кандидата који су
уписани на основне студије психологије у својству буџетских студената био је 4.18, а
просечан број бодова које су остварили на основу успеха био је 33.42. У случају кандидата
који су уписани у својству самофинансирајућих студената, просек је био 3.64, а просечан
број остварених бодова 29.08.
Класификациони испит
Класификационим испитом проверава се склоност кандидата за студије Психологије. На
класификационом испиту кандидат може да освоји највише 60 бодова. У складу са
Правилником о упису кандидата на студијске програме које реализује Филозофски
факултет у Новом Саду, морате остварити најмање 14 бодова да бисте били рангирани.
У последње четири године, просек бодова које су на класификационом испиту остварили
најлошије рангирани кандидати уписани у својству буџетских студената износио је 43.00,
а они уписани у својству самофинансирајућих 37.50 бодова.
Класификациони испит се ради у писменој форми и састоји се из теста знања, теста
способности и теста опште информисаности.
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1. Тест знања из психологије
Максималан број бодова који се може освојити на овом тесту је 30. Тест се састоји од 60
питања са вишеструким избором, тако да свако питање носи пола бода. На свако питање
одговара се заокруживањем једног од 4 понуђена одговора.
Тестом знања је покривено целокупно градиво средњошколског уџбеника за психологију:
Никола Рот и Славољуб Радоњић, Психологија, уџбеник за други разред средњег
образовања, Завод за уџбенике и наставна средства, Београд, Нови Сад, 2008. год (као и
сва новија издања).
За тест знања се можете спремати самостално или на припремној настави коју организује
Одсек за психологију. Кандидати који похађају припремну наставу у организацији Одсека
за психологију немају привилегије приликом полагања класификационог испита, нити им
је упис загарантован.
Кандидат који је као ученик трећег или четвртог разреда средње школе заузео једно од
прва три места на републичком такмичењу из психологије, које је организовало
Министарство просвете науке и технолошког развоја, односно на међународном
такмичењу, не полаже тест знања из психологије. Овим кандидатима биће рачунат
максималан број бодова (30) на тесту знања. Ако кандидат испуњава овај услов, потребно
је да приликом пријављивања на конкурс достави потврду о постигнутом успеху на
такмичењу.
У последње 4 године минималан број бодова на тесту знања код кандидата уписаних у
својству буџетских студената био је 23.00 (76.67%), а у својству самофинансирајућих 19.00
(63.33%).
2. Тест способности
Максималан број бодова који се може освојити на овом тесту је 15. Формат и број питања
у овим тестовима разликује се од године до године.
За овај тест нема посебне припреме. Можете покушати да се упознате са различитим
типовима задатака радећи „IQ тестове“ који су доступни на интернету.
У последње 4 године, минималан број бодова на тесту способности кандидата који су
уписани у својству буџетских студената био је 5.00, а у својству самофинансирајућих 3.00.
3. Тест опште информисаности
Овај тест носи максимално 15 бодова. Састоји се од 30 питања са вишеструким избором,
при чему се заокружује један од 4 понуђена одговора. Свако питање носи пола бода.
Овим тестом се испитује ваша интелектуална радозналост и способност да прикупите и
запамтите информације из различитих области људског знања које се не стичу нужно
кроз школовање, већ на различите, мање формалне начине информисања и истраживања.
Тест садржи питања из популарне и класичне музике, историје, науке, политике, филма,
књижевности, митологије, ликовне уметности, географије, медицине, информатике,
језика и спорта. Питања се односе на нетривијална, културно вредна знања, али се не
захтева њихово дубинско познавање. За овај тест, као и за тест способности, не постоји
посебна припрема. Садржај теста највише подсећа на питања из популарних квизова као
што је нпр. „Желите ли да постанете милионер?“.
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У последње четири године, минималан број бодова на тесту опште информисаности код
кандидата примљених на буџет био је 6.00 (40.00%), а на самофинансирање 4.50 (30.00%).
На свим тестовима слободно можете покушати да одговорите на сва питања, па чак и на
она код којих нисте сигурни шта је тачан одговор, јер нема негативних бодова. То значи
да вам се бодови неће одузимати или умањивати уколико дате погрешан одговор.
Оцењивање
Након класификационог испита, сви одговори кандидата се уносе у рачунар. Као
контрола исправности уноса користе се маске за унос и поступак двоструког уноса, што
практично елиминише могућност грешке у оцењивању. Одговори кандидата се потом
рачунарски оцењују упоређивањем са објективним кључем.
Начин избора кандидата
На основу збира бодова са класификационог испита и школског успеха, утврђује се
јединствена ранг листа за студенте који се финансирају из буџета и оне који се
самостално финансирају, а место на ранг листи одређује који ће статус студент имати. На
основне студије психологије прима се 40 буџетских и 40 самофинансирајућих студената.
Полагање класификациониог испита
Обавештења о тачном времену и месту полагања, као и све додатне информације
истакнуте су на огласној табли Одсека за психологију, у Служби за студентска питања
Филозофског факултета у Новом Саду, тел. 021/450-628, као и на веб сајту Филозофског
факултета: http://www.ff.uns.ac.rs/upis/upis_prvi_konkursni_rok.html.
Кандидати су обавезни да на полагање класификационог испита понесу важећи документ,
личну карту или пасош, ради идентификације.
Кандидат чији идентитет није могуће утврдити не може полагати класификациони испит.
Кандидати приликом полагања класификационог испита не смеју да користе унапред
припремљене материјале, преписују од других кандидата, разговарају са другим
кандидатима, ометају друге кандидате, користе мобилне телефоне, електронска помагала
и слично.
Кандидати који положе класификациони испит, односно остваре најмање 14 бодова, а не
успеју да се упишу на основне студије психологије, имају право да се након завршетка
првог уписног рока упишу на други акредитовани студијски програм на Филозофском
факултету, у складу са Правилником о упису кандидата на студијске програме које
реализује Филозофски факултет.
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2. Упис на мастер академске студије психологије
Општи услови уписа на мастер студије психологије одређени су Правилником о упису
кандидата на студијске програме које реализује Филозофски факултет Универзитета у
Новом Саду. Право на упис имају кандидати који су завршили акредитовани студијски
програм основних академских студија психологије. Приликом пријављивања на конкурс,
кандидати треба да се определе за један од следећих модула у оквиру студијског
програма мастер академских студија психологије:
1.
2.
3.
4.

Општа психологија
Развојно-педагошка психологија
Клиничка психологија
Индустријско-организацијска психологија.

О плану и програму сваког модула можете да се информишете на веб сајту Одсека за
психологију.
За кандидате који нису завршили основне академске студије психологије на Филозофском
факулетету у Новом Саду, кандидате који су завршили основне студије психологије на
Филозофском факулету по старијим програмима (без модула), као и за кандидате који
приликом уписа на мастер академске студије желе да промене модул који су одбарали на
основним студијама, Комисија за упис на мастер академске студије психологије утврђује
диференцијалне курсеве из курикулума актуелног студијског програма основних студија.
Диференцијални курсеви представљају обавезне курсеве са IV године основних студија
одговарајућег модула, оног за који се канадидат определио приликом пријављивања на
мастер студије психологије. На пример, уколико се кандидат у IV години студија
определио за општи модул, а на мастер студијама жели да упише клинички, потребно је
да положи следеће диференцијалне испите: 1. Дијагностичка процена личности, 2.
Клиничка процена интелигенције, 3. Психолошко саветовање, 4. Клинички практикум, 5.
Основни курс из Когнитивно-бихејвиоралне психотерапије и 6. Стручна пракса.
Ценовник диференцијалних курсева се може видети овде.
Комисија доставља одлуку о диференцијалним курсевима Студентској служби
Филозофског факултета. Студентска служба саставља ранг листу пријавњених кандидата
у складу са чланом 32 (тачка 3) Правилника о упису кандидата на студијске програме које
реализује Филозофски факултет Универзитета у Новом Саду.
Диференцијалне курсеве утврђене одлуком Комисије уписани студенти полажу у
редовним испитним роковима у току студија. Положени испити се наводе у додатку
дипломи, у рубрици у којој се евидентирају положени курсеви који нису предвиђени
акредитованим студијским програмом за стицање дипломе.
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