
ФАКУЛТЕТ ПОЛИТИЧКИХ НАУКА

УНИВЕРЗИТЕТ  У  БЕОГРАДУ



О  ФАКУЛ Т Е Т У

Факултет политичких наука Универзитета
у Београду основан �е 1968. године.
Представља �едну од водећих
институци�а у области високог
образовања у Републици Срби�и и
региону Југоисточне Европе.
Факултет се бави образовањем и
инстраживањем у области
политикологи�е, међународних
студи�а, новинарства и
комуникологи�е, соци�алне политике и
соци�алног рада.
ФПН �е �едина државна високошколска
установа матична за политикологи�у у
Републици Срби�и.
Од оснивања Факултета, дипломирало �е
преко 9000 студената, магистрирало и
мастерирало преко 2000 и докторирало
преко 500 студента.





500
СТУДЕНАТА 

4 СТУДИЈСКА
ПРОГРАМА 

240
ЕСПБ

4 ГОДИНЕ
(8 СЕМЕСТАРА)

ФПН упису�е 500 студената на основне академске студи�е
годишње.
Посто�е четири акредитована студи�ска програма
основних академских студи�а: политикологи�а,
новинарство, међународне студи�е и соци�ална политика
и соци�ални рад.
Стиче се укупно 240 ЕСПБ.
Студи�ски програми тра�у четири године односно осам
семестара.

ОСНОВНЕ АКАДЕМСКЕ СТУДИЈЕ



ОСНОВНЕ АКАДЕМСКЕ СТУДИЈЕ - ПОЛИТИКОЛОГИЈА

Основне академске студи�е политикологи�е су
студи�ски програм ко�и омогућава стицање
знања из области политикологи�е, знања из
области политичке теори�е, политичког и
економског система, политичке истори�е.

После завршетка
студи�а стиче се
звање дипломирани
политиколог.

Где раде и чиме се баве политиколози.

https://www.fpn.bg.ac.rs/studije-politikologije

https://www.fpn.bg.ac.rs/studije-politikologije


ОСНОВНЕ АКАДЕМСКЕ СТУДИЈЕ - НОВИНАРСТВО

Након основних академских студи�а новинарства
студенти ће овладати знањима из теори�е и праксе
друштвеног комуницирања, као и вештинама
потребним за професионално учествовање у
процесу �авног и масовног комуницирања
посредством меди�а и интернета.

После завршетка
студи�а стиче се
звање дипломирани
новинар.

Где раде и чиме се баве новинари.

https://www.fpn.bg.ac.rs/studije-novinarstva

https://www.fpn.bg.ac.rs/studije-novinarstva


ОСНОВНЕ АКАДЕМСКЕ СТУДИЈЕ - МЕЂУНАРОДНЕ СТУДИЈЕ

Основне академске међународне студи�е
омогућава�у стицање знања из области
међународних политика и економских односа,
спољне политике, међународног права и
међународних организаци�а, европских, балканских,
америчких и других регионалних студи�а, студи�а
безбедности, студи�а мира и пратећих дисциплина.

После завршетка
студи�а стиче се
звање дипломирани
политиколог за
међународне
послове.

Где раде и чиме се баве политиколози за међународне послове.

https://www.fpn.bg.ac.rs/medjunarodne-studije

https://www.fpn.bg.ac.rs/medjunarodne-studije


ОСНОВНЕ АКАДЕМСКЕ СТУДИЈЕ -
СОЦИЈАЛНА ПОЛИТИКА И СОЦИЈАЛНИ РАД

Након основних академских студи�а соци�алне
политике и соци�алног рада студенти стичу знања из
области соци�алне политике, соци�алног рада, али и
широк спектар знања из психолошких, политиколошких,
економских и правних дисциплина. Током основних
студи�а студенти обавља�у стручну  праксу ко�а �е
конципирана у форми самосталних предмета.

После завршетка
студи�а стиче се
звање дипломирани
соци�ални радник

Где раде и чиме се баве соци�ални радници.

https://www.fpn.bg.ac.rs/studije-socijalne-politike-i-socijalnog-rada

https://www.fpn.bg.ac.rs/studije-socijalne-politike-i-socijalnog-rada




СТУДИЈСКИ
ПРОГРАМ БУЏЕТ САМОФИНАНСИРАЊЕ

Политикологи�а 35 65

УПИС

Новинарство

Међународне
студи�е

Соци�ална политика
и соци�ални рад

УКУПНО 150 350

30 70

10535

50 110

https://www.fpn.bg.ac.rs/kategorija/upis-osnovne


ПРИЈЕМНИ ИСПИТ

30 питања из предмета
ИСТОРИЈА
20 питања из предмета
СОЦИОЛОГИЈА
10 питања из предмета
УСТАВ И ПРАВА ГРАЂАНА

30 питања из предмета
ИСТОРИЈА
20 питања из предмета
СОЦИОЛОГИЈА
10 питања из предмета
УСТАВ И ПРАВА ГРАЂАНА

Тест за упис на основне академске
студи�е политикологи�е.

Тест за упис на основне академске
међународне студи�е.

Сви при�ављени кандидати полажу при�емни испит ко�и се састо�и од �единственог теста знања за сваки студи�ски
програм од 60 питања. При�емни испит носи укупно 60 поена, док успех из средње школе носи 40 поена.



ПРИЈЕМНИ ИСПИТ

30 питања из предмета
СРПСКИ ЈЕЗИК И
КЊИЖЕВНОСТ
20 питања из предмета
СОЦИОЛОГИЈА
10 питања из предмета
УСТАВ И ПРАВА ГРАЂАНА

30 питања из предмета
ПСИХОЛОГИЈА
20 питања из предмета
СОЦИОЛОГИЈА
10 питања из предмета
УСТАВ И ПРАВА ГРАЂАНА

Тест за упис на основне академске
студи�е новинарства.

Тест за упис на основне академске
соци�алне политике и
соци�алног рада.

Сви при�ављени кандидати полажу при�емни испит ко�и се састо�и од �единственог теста знања за сваки студи�ски
програм од 60 питања. При�емни испит носи укупно 60 поена, док успех из средње школе носи 40 поена.



СТУДИЈСКИ
ПРОГРАМ БУЏЕТ САМОФИНАНСИРАЊЕ

Политикологи�а

Бро� бодова ко�и �е био потребан за упис
академске 2020/21. године*

Новинарство

Међународне
студи�е

Соци�ална политика
и соци�ални рад 54.02

72.38 53.36

76.00

80.00 65.96

68.1882.06

*Бро� бодова потребних за упис на буџет и самофинансирање мења се сваке године.

Према претходном вишегодишњем искуству, заинтересовани средњошколци при�аве
се за упис и политиколошког и међународног смера �ер �е при�емни испит за ова два
смера �единствен. Након резултата при�емног испита, у већини случа�ева, определе се
за упис �едног од ова два смера.



ЛИТЕРАТУРА ЗА ПРИПРЕМУ ПРИЈЕМНОГ ИСПИТА
СОЦИОЛОГИЈА
Група аутора, редакторка др Смиљка Томановић - Социологи�а за III разред средњих стручних
школа и IV разред гимнази�е, Завод за уџбенике, Београд, 2012.

УСТАВ И ПРАВА ГРАЂАНА
Славко Тадић - Устав и права грађана за IV разред гимнази�е и III и IV разред средњих стручних
школа, Завод за уџбенике, Београд, 2015.

Драгомир Боџић, Коста Николић - Истори�а за III разред гимнази�е општег и друштвено-

�езичког смера, Завод за уџбенике, Београд, 2014.
Момчило Павловић, Ђорђе Ђурић - Истори�а за III разред гимнази�е прироодно -

математичког смера и IV разред општег и друштвено - �езичког смера, Завод за уџбенике,
Београд, 2012.

ИСТОРИЈА

Љиљана Николић, Босиљка Милић - Читанка са књижевнотеори�ским по�мовима за I, II, III и
IV разред средње школе, Завод за уџбенике,  Београд, 2012. или рани�е издање.
Живо�ин Стано�чић, Љубомир Поповић - Граматика српског �езика за I, II, III и IV разред
средње школе, Завод за уџбенике, Београд, 2012. или рани�е издање.
Иво Тартаља- Теори�а књижевности, Завод за уџбенике, Београд, 2008. или нови�е издање.
Митар Пешикан, Јован Јерковић, Мате Пижурица - Правопис српског �езика, Матица Српска,
Нови Сад, 2013.

СРПСКИ ЈЕЗИК И КЊИЖЕВНОСТ

ПСИХОЛОГИЈА
Жарко Треб�ешанин - Психологи�а за II разред гимнази�е, Завод за уџбенике, Београд, 2011.





*Други циклус припремне наставе за упис академске 2020/21. године био �е
организован онла�н због епидеми�е вируса корона. Више информаци�а о припремно�
настави, терминима и начину извођења биће об�ављено на са�ту и друштвеним
мрежама ФПН-а ускоро!

ПРИПРЕМНА НАСТАВА

фебруар – март 2021. године (викендом)
ма� – �ун 2021. године (блок настава, пред при�емни
испит)*

Факултет политичких наука Универзитета у Београду
организу�е припремну наставу у два циклуса:

Припремну наставу држе професори ко�и учеству�у у
креирању тестова за при�емни испит.



Кари�ерни центар
Факултета политичких наука

Пракса и запошљавање

ФПН од 1. марта 2016. године има сво� Центар за кари�ерни разво�,
ко�и се бави пружањем помоћи студентима у проналажењу стручних
пракси, али и могућност за лично усавршавање.
Захваљу�ући Центру, преко 500 студената имало �е прилику да обавља
праксу, волонтира или учеству�е на разним семинарима и тако
допринесе свом даљем кари�ерном разво�у.
Преко Центра, нашим студентима омогућава се усавршавање страних
�езика, знање рачунара, стицање вештина ко�е ће им помоћи да се
након завршетка студи�а што боље позиционира�у на тржишту рада.
ФПН склопио �е велики бро� споразума и сарадњи са државним
институци�ама и приватним сектором о стручно� пракси за наше
студенте.



pajazit.pomak@fpn.bg.ac.rs
czkr@fpn.bg.ac.rs

@KarijernirazvojFPN

@czkrfpn

https://www.facebook.com/KarijernirazvojFPN/
https://www.instagram.com/czkrfpn/




Кровно тело студената ФПН-а �е Студентски парламент.
На ФПН-у посто�и преко 10 различитих студентских организаци�а.
Годишње се на ФПН-у организу�е преко 70 студентских трибина, а
више од 150 разних догађа�а.
Гости студентских организаци�а, али и самог Факултета су домаћи и
страни теоретичари, политиколози, представници Владе,
Народне скупштине, представници влада земаља у региону,
посланици, познате домаће личности из области меди�а...
ФПН �е препознатљив и према неформално� атмосфери и дружењу
између професора, асистената и студената.
Наши спортисти учеству�у на великом бро�у турнира и осва�а�у
медаље и награде.
Од 2020. године ФПН �е богати�и за волонтерски сервис студената
соци�алног рада ФПН КонекТас.

СТУДЕНТСКИ ЖИВОТ

https://www.facebook.com/sp.fpn.bg.ac.rs
https://www.fpn.bg.ac.rs/konektas




www.fpn.bg.ac.rs

+381 11 3092999

fpn@fpn.bg.ac.rs

@fakultetpolitičkihnauka

@fpn_beograd

@FPN_BeogradJove Ilića 165, Voždovac

ХВАЛА НА ПАЖЊИ!

ДОБРО  ДОШЛИ!

https://www.fpn.bg.ac.rs/
https://www.facebook.com/fakultetpolitickihnauka
https://www.instagram.com/fpn_beograd/
https://twitter.com/FPN_Beograd

