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Државни универзитет у Новом Пазару 
Департман за филолошке науке 

Студијски програм СРПСКА КЊИЖЕВНОСТ И ЈЕЗИК  
 
 

Ниво студија:  ИАС – Интегрисане академске студије 
Трајање студија: 5 година   |   10 семестара   |   300 ЕСПБ 
Академски назив: Мастер професор језика и књижевности 

 

План припремне наставе и литература 
за полагање пријемног испита 
 

Услови за упис 

 
Услови за упис кандидата на прву годину ИАС Српска књижевност и језик су:  

 завршено четворогодишње средње образовање и  

 положен пријемни испит из следећих предмета:  

1. Српски језик (и књижевност)* 
* Тестови за пријемни испит биће урађени по наставном плану и програму за гимназије. 

 
Припремна настава 

 
Припремна настава за пријемни испит из предмета Српски језик (и књижевност) 

 
Р.Б. ПРЕДМЕТНИ НАСТАВНИК  /  ОБЛАСТ ДАТУМ ОДРЖАВАЊА ВРЕМЕ ОДРЖАВАЊА САЛА 
1. проф. др Драгана Новаков 

Историја језика, фонетика, фонологија 
07.05.2022. 
21.05.2022. 

11:00 – 13:00 
12:00 – 14:00 

506 
506 

2. мср. Аднан Бјелак 
Морфологија, синтакса 

08.05.2022. 
28.05.2022. 

12:00 – 14:00 
12:00 – 14:00 

506 
506 

3. доц. др Марко Јанићијевић 
Правопис, језичка култура 

14.05.2022. 
29.05.2022. 

14:00 – 16:00 
14:00 – 16:00 

506 
506 

4. доц. др Надија Реброња 
Теорија књижевности 

05.06.2022. 
11.06.2022. 

12:00 – 14:00 
12:00 – 14:00 

506 
506 

5. доц. др Снежана Пасер Илић 
Општа (светска) књижевност 

04.06.2022. 
12.06.2022. 

12:00 – 14:00 
12:00 – 14:00 

506 
506 

6. проф. др Александра Попин 
Српска књижевност 

15.05.2022. 
22.05.2022. 

12:00 – 14:00 
12:00 – 14:00 

506 
506 
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Испитна литература 

 
Литература за припремање пријемног испита Српски језик (и књижевност) 

 
1. Ж. Станојчић, Љ. Поповић, Граматика српског језика за гимназије и стручне школе, Београд: Завод за издавање уџбеника, 

2014. (или неки други уџбеник граматике за четворогодишње средње школе); 
2. М. Пешикан, Ј. Јерковић, М. Пижурица, Правопис српскога језика, Нови Сад: Матица српска (било које издање); 
3. Ј. Деретић, Историја српске књижевности (било које издање); 
4. Д. Живковић, Теорија књижевности (било које издање); 
5. З. Лешић, Теорија књижевности (било које издање); 
6. Читанка (било које издање за гимназије и средње стручне школе). 
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Cавети, упутства и информације 

 
Документа за пријављивање на конкурс 
Кандидат приликом подношења пријаве за упис треба да обави следеће: 

1. Попуни и преда „Пријавни лист“ - пријаву на конкурс* 
  * Образац се добија приликом пријављивања у студентској служби! 

2. Преда сведочанства сва четири разреда средње школе** 
  ** Предају се фотокопије, а оригинална документа само на увид, студентској служби! 

3. Преда диплому о положеном завршном, односно матурском испиту*** 
  *** Предају се фотокопије, а оригинална документа само на увид, студентској служби! 

4. Преда доказ о уплати трошкова за организовање пријемног испита**** 
  **** Предаје се оригинална уплатница студентској служби! Подаци и пример попуњене уплатнице у наставку. 

 уплата износа од 5.000,00 
 на име Државни универзитет у Новом Пазару  
 сврха уплате трошкови за организовање пријемног испита 
 на текући рачун 840-2057666-16  

 
 

Остале информације 
Детаљне информације и припремне задатке за полагање пријемних испита можете пронаћи и у нашем 
ИНФОРМАТОРУ 2022 који можете купити у скриптарници Универзитета по цени од 360,00 динара. 
 
Редовно пратите нашу званичну интернет страницу за упис у школску 2022/2023. која се налази на адреси 
upis.np.ac.rs која ће се редовно одржавати до окончања уписног рока. 
 
За додатне информације и питања у вези са уписом и припремном наставом, пишите на имејл: 

 apopin@np.ac.rs - проф. др Александра Попин, шеф студијског програма или 
 upis@np.ac.rs званична адресу тима за сва питања у вези са уписом. 

 
 

„Упиши се и ти, јер ово може бити и твој универзитет!“ 


