
Кроз занимљиве програме и предмете, проучавајте са 
нама до детаља српски језик, српску и светску књижев-
ност, те науку о књижевности. Добићете одговоре на 
свако своје Како? и Зашто? у вези са српским језиком и 
књижевношћу.

СТУДИЈЕ
Трајање – 4 године

Академски назив: дипломирани филолог за српски 
језик и књижевност

Наставу ће вам држати професори и асистенти који 
су, у највећој мери, своје студије завршили управо на 
Филозофском факултету у Нишу, а усавршавали су се 
и на лингвистичким и књижевнотеоријским школама 
у земљама попут Белгије, Данске, Немачке, Шпаније, 
Пољске, Мађарске, Словеније. Блокови изборних пред-
мета из језика, књижевности и науке о књижевности 
које нудимо омогућиће вам да детаљно истражите све 
што је предмет ваших посебних интересовања!

ПРАКСА
• Сарадња са основним и средњим школама у Нишу 

и околини у којима студенти могу обавити стручну 
праксу.

• Држање наставе српског језика преко Скајпа полаз-
ницима из дијаспоре.

• Практична примена знања кроз теренска истра-
живања и друге активности и креативно предста-
вљање иновативних закључака у оквиру наставе.

Instagram: srbistika.filfak.ni.ac.rs
Facebook: sjk.nis



МЕЂУНАРОДНА САРАДЊА И СТИПЕНДИЈЕ

• Могућност вишедневног боравка у Великом 
Трнову, са чијим универзитетом Филозоф-
ски факултет у Нишу има вишедеценијску са-
радњу.

• Годишње летње школе бугарског и македон-
ског језика у суседним земљама.

• Могућност учествовања на разним домаћим 
и међународним студентским конференција-
ма. На пример, на нашем факултету се орга-
низује Студкон, на коме учествују и студенти 
из других земаља.

ШТА ПОСЛЕ?
Професор српског језика и књижевности само 
је једно од низа занимања које вам омогућавају 
завршене студије Србистике. У будућности вас 
видимо не само као изузетан наставни кадар већ 
и као стручњаке којима су отворена сва врата за 
активно и свеколико учешће у културном животу 
наше земље, па и шире.
Након завршених основних академских студија 
Србистике, можете се определити за било који 
од четири модула мастер студија (Српски језик, 
Српска и компаративна књижевност, Методика 
наставе српског језика и књижевности, Књижев-
ност и филм).
На нашем факултету постоје и докторске ака-
демске студије Филологије.

ПРИЈЕМНИ ИСПИТ

Пријемни испит састоји се од теста за проверу 
знања из српског језика и теста из књижевности 

у укупном трајању од 120 минута (сваки по 60 
минута). Максималан број поена је 60.


