Основна обавештења везана за заинтересоване за упис мастерстудија на Одељењу за етнологију и антропологију Филозофског
факултета у Београду

А. Све информације везане за план и програм мастер-студија на нашем
Одељењу, налазе се на сајту Факултета. Молимо да се упознате са тиме
детаљно, да обратите пажњу на Правилник о завршним радовима на нашем
Одељењу, а за додатна обавештења о томе чиме се баве етнолози и
антрополози у Србији данас, посетите сајт издања нашег Одељења
www.anthroserbia.org

Б. Ко може да се пријави и да упише мастер-студије на нашем Одељењу?

а) без диференцијалног испита, они који су завршили основне академске
(дипломске) студије из области друштвених наука и хуманистике, у трајању од
четири школске године (осам семестара), односно са остварених 240 ЕСПБ.

б) са диференцијалним испитом, они који су завршили основне академске
(дипломске) студије из било које области, у трајању од четири школске године
(осам семестара), односно са остварених 240 ЕСПБ.
1) обим и област диференцијалног испита одређују се у сваком појединачном
случају посебно, на седници Већа Одељења.
2) евентуално остварени бодови и/или положени предмети на другим мастерстудијама или евентуално основним студијама у већем обиму од осам семестара,
односно 240 ЕСПБ не признају се, с обзиром на специфичност програма мастерстудија на нашем Одељењу.

в) уколико се пријави више кандидата, него што има предвиђених места на
мастер-студијама, може бити организован пријемни испит.
1) пријемни испит састоји се од есеја и успех постигнут на њему комбинује се са
успехом на основним академским студијама, у односу 60% пријемни испит, 40%
успех.
2) у есеју кандидати наводе мотив, тему, научни и друштвени значај предложеног
истраживања, теоријско-методолошки оквир и циљеве свог будућег рада на основу
чега могу остварити до 60 поена. Просечна оцена на основним академским
студијама множи им се са 4, на основу чега могу остварити до 40 поена.
3) О евентуалној организацији пријемног испита потенцијални кандидати се
обавештавају првог дана по дану завршетка конкурса и морају бити на располагању
за његово одржавање од првог следећег дана, до почетка уписа – што представља
временски период у којем ће евентуални пријемни испит бити одржан.
Правила испита, процедуре, и рокови биће регулисани Правилником о полагању
пријемног испита.

В. Кључно је планирање обавеза у односу на предвиђено време трајања
мастер-студија!

а) Основна обавеза, око које су структуриране ове студије, јесте израда завршног
мастер-рада. Рок за његову одбрану јесте последњи дан у школској години, у којој
се студира на мастер-студијама.
1) да би се могло приступити одбрани рада уопште, треба спровести за то
предвиђену законску процедуру, а то значи да завршни мастер рад треба да буде
завршен, у смислу његовог предавања наставнику на оцењивање, барем три до
четири седмице пре последњег дана у школској години. Препоручујемо да мастер
рад предате у последњој недељи месеца августа, како би могао да уђе у процедуру
оцене и одбране тј. да буде уврштен у дневни ред Већа одељења.

б) тема завршног мастер-рада мора се пријавити до краја јесењег семестра, а сви
испити морају бити положени пре него што се приступи одбрани завршног мастеррада. Ово значи да :
1) треба предложити ментора у првој недељи мастер студија
2) треба се договорити са ментором у вези (макар оквирне) теме завршног мастер
рада у току прве или друге недеље студија
3) у зависности од теме завршног мастер рада, а у договору са ментором, треба се
определити за то, код којег наставника ће се узети који курс у оквиру понуђених
предмета (прво у јесењем, а онда и у пролећном семестру)
4) треба предочити ментору тему (наслов) завршног мастер рада до краја наставе
у текућем семестру.
5) Треба одржавати редовну комуникацију електронском поштом или на
консултацијама са ментором и изабраним наставницима поводом испитних
задатака и рокова. У редовној комуникацији са наставницима и менторима може да
Вам помогне Координаторка мастер студија Ивана Гачановић, истраживачсарадник (igacanov@f.bg.ac.rs).

в) Тема завршног мастер рада треба да буде у сагласности са оним, што ментор
предаје на мастер студијама.
1) предмети на мастер-студијама осмишљени су тако, да помогну кандидатима у
изради завршног мастер рада. На основу менторове препоруке, која долази након
утврђивања теме завршног мастер рада, треба контактирати предметне наставнике.
Сваки предмет има више наставника, који нуде курсеве у оквиру њега, али треба
изабрати курс само код једног наставника, из којег ће се радити семинарски рад и
који ће се полагати, за сваки предвиђени предмет, с тим што се могу полагати
највише два предмета код једног наставника. Критеријум тог избора јесте тематска
повезаност или блискост одређеног курса са темом завршног мастер рада и за сваки
курс треба се консултовати с ментором.

Г. Препоручујемо да пре конкурисања на мастер студије, прво потражите
релевантне информације на наведеним сајтовима, те друго, да контактирате
са Координаторком мастер студија ради формулисања идеје евентуалног
завршног
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изводљивости те тема у за то предвиђеном року, те релевантности или
експлоатисаности те теме за савремену етнологију и антропологију.

