УНИВЕРЗИТЕТ У БЕОГРАДУ
ШУМАРСКИ ФАКУЛТЕТ
Број: 01-2/112
Датум: 1.7.2021.
БЕОГРАД
На основу члана 58. Статута Универзитета у Београду-Шумарског факултета бр.
01-1/36 од 14.3.2019. год, а на предлог Већа одсека за пејзажну архитектуру и
хортикултуру бр. 08-6027/1 од 18.6.2021. год Наставно-научно веће Факултета на
електронској седници одржаној 30. јуна - 1. јула 2021. год, доноси следећу

О Д Л У К У
Члан 1.
Усваја се Правилник о условима уписа и мерилима за рангирање кандидата за упис
на мастер академске студије Пејзажна архитектура.
Правилник је саставни део ове одлуке.
Члан 2.
Ова одлука ступа на снагу даном доношења.

Одлуку доставити: продекану за наставу, Већу одсека за пејзажну архитектуру и
хортикултуру, руководиоцима мастер студија, Служби за наставу и студентска питања,
секретару Факултета, декану, писарници.

Председник
Наставно-научног већа
Проф. др РАТКО РИСТИЋ

УНИВЕРЗИТЕТ У БЕОГРАДУ
ШУМАРСКИ ФАКУЛТЕТ
Број: 01-2/112
Датум: 1.7.2021.
БЕОГРАД
На основу члана 58. Статута Универзитета у Београду – Шумарског факултета број 01-1/36
од 14.3. 2019. год, а на предлог Већа одсека за пејзажну архитектуру и хортикултуру бр. 08-6027/1
од 18.6.2021. год, Наставно-научно Веће на седници одржаној 30. јуна - 1. јула 2021. год, доноси:

ПРАВИЛНИК

О УСЛОВИМА УПИСА И МЕРИЛИМА ЗА РАНГИРАЊЕ КАНДИДАТА
ЗА УПИС НА МАСТЕР АКАДЕМСКЕ СТУДИЈЕ ПЕЈЗАЖНА АРХИТЕКТУРА

Члан 1.
Овим правилником утврђују се услови уписа на мастер академске студије Пејзажна
архитектура на Шумарском факултету (у даљем тексту: Факултет), односно ближа мерила за
утврђивање редоследа на ранг листи, тј. рангирање кандидата за упис на мастер студије.

Члан 2.
Студијски програм Пејзажна архитектура мастер академских студија има три модула и
траје два семестра (60 ЕСПБ) са јединственим излазом. Студијски програм Пејзажна архитектура
је акредитован за 36 студента. Структура студијског програма мастер академских студија
садржи обавезне и изборне предмете, односно три изборна подручја – модула:

Ознака

Изборно подручје - модул

Максималан број
студената

ИП1

Управљање пределима и заштита
природе

12

ИП2

Пејзажни инжењеринг

12

ИП3

Планирање и пројектовање у пејзажној
архитектури

12

Приликом уписа студент се опредељује за изборно подручје – модул. Изборно подручје
-модул има 1 обавезни предмет и 3 изборна предмета, студијски истраживачки рад, стручну
праксу и практични рад, завршни рад-студијско-истраживачки рад и завршни рад-израду и
одбрану. За свако изборно подручје - модул дата је листа изборних предмета са које студент
бира 3 наставна предмета. Такође, су дефинисани фонд часова и број ЕСПБ бодова за све
предмете, студијске активности и завршни рад. Студијски програм приказан је детаљно у
Прилогу 1 који је саставни део овог Правилника.
Члан 3.
На мастер академске студије може се уписати:
•
•
•

лице које је завршило основне академске студије, остваривши најмање 240 ЕСПБ бодова;
лице из земље и иностранства са завршеним основним студијама у трајању од најмање
осам семестара по прописима који су важили до дана ступања на снагу Закона о високом
образовању Републике Србије (Службени Гласник 88/2017, 27/2018, 73/2018);
лице које није завршило студијски програм Пејзажна архитектура и хортикултура, односно
Пејзажна архитектура, рангира се према критеријумима као и студенти који су завршили
наведене студијске програме, с тим да диференцијалне испите који су део садржаја
студијског програма Пејзажна архитектура првог степена академских студија (Статут бр. 011/36 од 14.3.2019.), треба да положе пре полагања испита са мастер академских студија.
Кандидати који нису завршили основне академске студије Пејзажна архитектура као и
кандидати са осталих факултета полажу највише 5 диференцијалних испита.

Руководилац мастер академских студија, за сваког кандидата, на предлог Катедре надлежне за
изборно подручје - модул утврђује диференцијалне испите из групе обавезних и изборних
предмета основних академских студија студијског програма Пејзажна архитектура.

Члан 4.
Редослед кандидата за упис на мастер академске студије утврђује се на основу: опште
просечне оцене остварене на претходно завршеним студијама, дужине студирања претходног
нивоа студија, просечне оцене са групе предмета (сви обавезни и изборни предмети надлежне
Катедре) и додатно остварених разултата.

1. општа просечна оцена на претходном нивоу студија (максимално 70 поена тј. множењем опште
просечне оцене /која је наведена у дипломи и додатку дипломе/ коефицијентом 7);

2. дужина студирања претходног нивоа студија - максимално 20 поена. За сваку годину дужег
студирања умањује се 4 поена.
За кандидате који су завршили студије према болоњском систему студирања, бодовање се врши
на следећи начин:
•

20 поена за дужину студирања до 4 године,

• 16 поена за дужину студирања до 5 година,
• 12 поена за дужину студирања до 6 година,
• 8 поена за дужину студирања до 7 година и
• 4 поена за дужину студирања до 8 година.
За кандидате који су завршили основне студије по прописима који су важили до дана ступања на
снагу актуелног Закона о високом образовању Републике Србије бодовање се врши на следећи
начин:
• 20 поена за дужину студирања до 5 година,
• 16 поена за дужину студирања до 6 година
• 12 поена за дужину студирања до 7 година,
• 8 поена за дужину студирања до 8 година и
• 4 поена за дужину студирања до 9 година.
Година се рачуна од 1. октобра започете године студирања. Кандидатима који су током студија
прешли са једног на други студијски програм, дужина студирања се рачуна од 1. октобра започете
године студија генерације са којом су наставили студије

3. додатно остварени релевантни разултати - максимално 10 поена.

Приликом пријаве кандидати су обавезни да доставе одговарајућа документа која потврђују
остварене резултате. Расподела поена ће се вршити линеарно ако сви пријављени кандидати
имају мање или тачно 10 поена. Уколико неко од пријављених кандидата оствари више од 10
поена, расподела поена ће се вршити пропорционално. Приликом утврђивања броја поена за
додатно остварене резултате вреднују се само референце достављене на време и на прописан
начин утврђен овим Правилником, односно расписом Конкурса за упис.
Поени за додатно остварене резултате добијаће се на основу документованих и потврђених
резултата које прилаже кандидат уз пријаву.

За кандидате који су завршили основне студије на Одсеку за Пејзажну архитектуру и хортикултуру
додаје се просечна оцене са групe предмета који припадају изабраном изборном подручју –
модулу (сви обавезни и изборни предмети Катедре). Просечна оцена из групе предмета се
одређује као количник збира оцена и броја предмета. Бодују се за упис на одговарајуће изборно
подручје – модул, сви обавезни и изборни предмети надлежне Катедре.

Бодује се учешће у извођењу практичне наставе (демонстратура) са 2 бода по семестру.

Уколико буде кандидата са истим бројем бодова узеће се у.обзир, и бодовати, и остале категорије
као што су награде и признања у области пејзажне архитектуре и хортикултуре у међународној
и/или националној конкуренцији, стручно усавршавање и/или учешће са ауторским радом у
радионицама и изложбама које тематски припадају области студијског програма Пејзажна
архитектура, објављени научнo-стручни и/или стручно-уметнички и радови и/или апстракти у

међународним или домаћим часописима, зборницима и каталозима са рецензијом из области
пејзажне архитектуре и хортикултуре, учешће у пословима у Арборетуму и Расаднику Шумарског
факултета, волонтирање на сајмовима и манифестацијама за промоцију студијских програма.

Комисија може захтевати и додатне информације од кандидата.

Након бодовања формира се јединствена прелиминарна, односно коначна ранг листа
кандидата.

Члан 5.
Приликом уписа кандидат бира изборно подручје - модул на коју жели да се упише.
Кандидат може да се пријави на више изборних подручја - модула приликом чега рангира свој
жељени избор (изборно подручје – модул) рангом од 1 до 3. Кандидати се са јединствене ранг
листе распоређују на изборно подручје –модул) до испуњавања уписне квоте.
Приликом избора изборног подручја - модула предност у избору имају боље рангирани
кандидати почев од најбоље рангираног. У случају да се после првог рангирања не попуни уписна
квота на предметном изборном подручју - модулу, за преостала места приступа се рангирању
кандидата који су приликом пријаве изборно подручје - модул означили као свој други избор,
односно трећи избор, под условом да нису уписали изборно подручје - модул наведен као свој
први, односно други избор.

Члан 6.
Конкурс за упис студената на мастер академске студије спроводи Комисија коју именује
Наставно-научно веће, на предлог Већа Одсека. Комисију чине руководилац мастер студија председник комисије, и два члана из реда наставника, асистената са докторатом и асистената.
Комисија може позвати кандидате на интервју, односно може затражити и додатну
документацију од кандидата.
Комисија спроводи поступак рангирања кандидата, објављује прелиминарну ранг листу,
даје мишљење декану о приговорима на прелиминарну ранг листу, утврђује и објављује коначну
ранг листу кандидата.
Члан 7.
Правилник ступа на снагу наредног дана од дана доношења, односно објављивања на
сајту Факултета.

Председник
Наставно-научног већа
Проф. др РАТКО РИСТИЋ

