УНИВЕРЗИТЕТ У БЕОГРАДУ
ШУМАРСКИ ФАКУЛТЕТ
Број: 01-2/41
Датум: 26.4.2017.
БЕОГРАД
На предлог Већа одсека за пејзажну архитектуру и хортикултуру бр. 1271/2 од 12.4.2017.
год, а по овлашћењу Наставно-научног већа Универзитета у Београду-Шумарског факултета од
26.4.2017. год, утврђен је пречишћени текст Правилника о условима уписа и мерилима за
рангирање кандидата за упис на мастер академске студије Пејзажна архитектура бр. 01-2385/1 од
26.3.2014. год.
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 је јединствен и
траје два семестра (60 ЕСПБ). Студијски програм Пејзажна архитектура је акредитован за 44
студента. Структура студијског програма мастер академских студија садржи обавезне и
изборне предмете, односно три изборне групе:
Ознака
ИБ1
ИБ2
ИБ3

Изборна група
Управљање пределима и заштита природе
Пејзажни инжењеринг
Планирање и пројектовање у пејзажној архитектури

Максималан број
студената
14
14
16

Приликом уписа студент се опредељује за изборну групу. Студијски програм
има 3 обавезна предмета, стручну праксу, студијски и истраживачки рад и мастер рад. За
сваку изборну групу дата је листа изборних предмета са које студент бира 2 наставна
предмета. Такође, су дефинисани фонд часова и број ЕСПБ за сваки предмет, студијску
активност и мастер рад. Студијски програм чине 3 обавезна заједничка предмета, 2
изборна заједничка предмета више изборних група и 9 изборних предмета (за све три
изборне групе).
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 (2006);
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 од
2013), треба да положе пре полагања испита са мастер академских студија. Кандидати који
су завршили Шумарски факултет полажу најмање 5 диференцијалних испита, а кандидати
са осталих факултета полажу најмање 8 диференцијалних испита.

Руководилац мастер академских студија, за сваког кандидата, на предлог катедре надлежне за
изборну групу, утврђује диференцијалне испите из уже научне области Пејзажна архитектура и
хортикултурa.
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 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 године,
• 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 и
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, а на основу критеријума приказаних у табели:

Категорија

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.

Опис
Међународне награде и признања за стручноуметничка
(мешународни конкурси и изложбе) и
стручно-научна остварења

Поени
4

Националне награде и признања за стручноуметничка и
стручно-научна остварења (Министарства за
науку и технолошки развој, Министарства за
просвету, Универзитета, Привредне коморе
Србије, Града Београда, Урбанистички
салони, Салон пејзажне архитектуре и сл.

3

Награде и признања за стручно-уметничка
остварења на
националним и регионалним изложбама и
конкурсима

2

У обиму мањем од 3 дана

0,3

У обиму од 3 до 7 дана

0,5

У обиму од 7 до 14 дана

1

У обиму од 14 до 21 дан

1,5

У обиму од 21 до 30 дана
Објављени стручно-научни радови у целости,
односно
Објављени стручно-уметнички објављен приказ у стручном часопису неког
и стручно-научни радови у
реализованог дела или пројеката чији је аутор
часописима, зборницима и
кандидат, а од стране неког другог аутора
каталозима са рецензијом из
Објављени стручно-научни радови у изводу,
области пејзажне
односно
архитектуре и хортикултуре
публиковано реализовано дело или пројекат
у каталогу са изложбе

2

2

1

Учешће у извођењу практичне Бодови се додељују за сваку годину учешћа.
и
Број бодова се множи бројем предмета и бројем
теренске наставе
година на којима је кандидат учествовао.

Учешће у пословима у
Арборетуму и Расаднику
Шумарског факултета

Бодови се додељују на основу броја месеци
проведених на пословима у Арборетуму и
Расаднику Шумарског факултета. Минималан
број месеци је 4, а максималан 8

Волонтирање на сајмовима и
Бодови се додељују за сваки сајам и
манифестацијама за промоцију
манифестацију посебно
студијских програма

3

за 4 месеца 1
поен, а за 5 до 8
месеци 2 поена

0,2

Напомена:
 Под међународним конкурсом се подразумева отворен конкурс, расписан на једном од
светских језик могу да раде лица из иностранства, и са жиријем где су најмање два
члана из иностранства.
 Под међународном изложбом се подразумева изложба са међународном селекцијом,
са рецензијом и каталогом на једном од светских језика и нјмање два куратора
односно члана жирија из иностранства.
 Вреднују се само референце из биографије уз које су приложени докази у виду
копија диплома, сертификата, односно копија објављених стручно-научних и
стручно- уметничких радова (копија прве стране часописа или зборника,
садржаја и стране са ISSN или ISBN бројем), копија публикованих стручноуметничких радова у каталозима (прва страна и рецензија, односно уводника,
као и стране са ISSN или ISBN бројем).
 Вреднују се радионице и изложбе које нису резултат наставног процеса. Бодови се
додељују за сваку радионицу посебно.
 Једна референца се може вредновати само по једном критеријума.
 Референце које нису достављене на време и на прописан начин неће бити вредноване.
 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 изборну групу на коју жели да се упише.
Кандидат може да се пријави на више изборних група приликом чега рангира свој
жељени избор (изборну групу) рангом од 1 до 3. Кандидати се са јединствене ранг листе
распоређују на изборне групе до испуњавања уписне квоте. Приликом избора изборне
групе предност у избору имају боље рангирани кандидати почев од најбоље рангираног.
У случају да се после првог рангирања не попуни уписна квота на предметној изборној

групи, за преостала места приступа се рангирању кандидата који су приликом пријаве
предметну изборну групу означили као свој други избор, односно трећи избор, под условом да
нису уписали изборну групу наведену 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 р уководилац
мастер студија – председник комисије, и два члана из реда наставника 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

