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На основу чл. 49. Закона о универзитету ("Сл. гласник  Р. Србије", бр. 21/02) и 
чл. 76-78. Статута Учитељског факултета у Београду а у складу са Наставним планом и 
програмом основних студија на Учитељском факултету у Београду, Наставно-научно 
веће Учитељског факултета у Београду на седници одржаној  24. 9. 2003.  године, 
донело је  

 
 

 
ПРАВИЛНИК О НАЧИНУ ПОЛАГАЊА ДИПЛОМСКОГ ИСПИТА 

СТУДЕНАТА УЧИТЕЉСКОГ ФАКУЛТЕТА У БЕОГРАДУ 
 
 
 
I ОПШТЕ ОДРЕДБЕ 

 
Члан 1. 

Овим Правилником уређује се начин полагања дипломског испита студената 
Учитељског факултета у Београду (у даљем тексту: Факултет). 

 
Члан 2. 

Према Наставном плану и програму основних студија Факултета (у даљем 
тексту: Наставни план и програм), на крају школовања, студент полаже дипломски 
испит. 

Дипломски испит обухвата самосталну обраду добијене теме за дипломски рад и 
усмену одбрану рада. 

 
Члан 3. 

Дипломски испит студент може да полаже када испуни све обавезе предвиђене 
Наставним планом и програмом, односно када положи све предвиђене испите, уради 
семинарске радове, обави професионалну праксу и практичан рад. 

По истеку апсолвентског рока, који траје дванаест месеци од истека последње 
године студија, студент може да полаже дипломски испит уз накнаду трошкова. 

 
Члан 4. 

Теме за израду дипломског рада се дају из предмета предвиђених Наставним 
планом и програмом, а садржаји тема се односе на проблематику образовно-васпитне 
делатности са ученицима од ú до úñ разреда основне школе. 

 
Члан 5. 

Студент стиче право да узме тему за дипломски испит ако је у моменту 
подношења захтева испунио услове: 

- да има највише два неположена испита од свих испита које је по Наставном 
плану и програму Факултета могао да полаже, и 

- да је оверио ñúú семестар студија, односно ñúúú семестар ако тему узима после 
овог семестра.  

 
 
 
 
 
 



II ТЕМЕ ЗА ИСПИТ 
Члан 6. 

 
Теме за дипломски рад се дају из следећих предмета: 
 
1. Српски језик 
2. Књижевност 
3. Књижевност за децу 
4. Математика 
5. Социологија 
6. Општа педагогија 
7. Школска и породична педагогија 
8. Развојна психологија 
9. Педагошка психологија 
10. Дидактика 
11. Масовне комуникације 
12. Образовна технологија 
13. Социологија образовања 
14. Све методике наставе основно-школских предмета 
 

Члан 7. 
 

Наставно-научно веће Факултета, до 31. децембра сваке школске године, 
утврђује број тема за дипломски рад с обзиром на број студената завршне године и 
распоређује их по предметима из којих се могу давати теме. 

Свака катедра, на предлог предметног наставника, утврђује теме, одређује 
наставнике - менторе и одобрава теме на писмени захтев студената.  Катедра то право 
може пренети на професоре - менторе. 

Катедра, односно професор-ментор, може прихватити и теме које предложе 
студенти. 

Шеф катедре доставља списак тема продекану за наставу најкасније до 15. 
фебруара, који их потом оглашава на огласној табли Факултета. 

 
Члан 8. 

 
За добијање теме утврђене чл. 7. студенти подносе захтев одговарајућој катедри 

почев од 15. фебруара преко Студентске службе. Захтев се у Студентској служби 
заводи, на њему се констатује испуњеност услова за добијање теме и доставља катедри. 
Катедра одобрава тему студенту. Тему потписују: ментор, шеф катедре и продекан за 
наставу на посебном обрасцу. Један образац се уручује студенту а други остаје у 
Студентској служби за евиденцију тема. 

Студент може тражити промену наведене теме до њеног званичног издавања. За 
промену теме подноси се молба катедри преко Студентске службе са образложењем. 

О одобреним темама води се евиденција у Студентској служби и на катедрама. 
 
 
 
 
 
 



III ИЗРАДА РАДА 
 

Члан 9. 
Израда дипломског рада траје од узимања теме до подношења пријава за 

полагање дипломског испита. 
Студент је обавезан да урађени дипломски рад, са пријавом за полагање 

дипломског испита, поднесе Факултету најкасније у року до шест месеци од дана када 
је положио последњи испит из предмета предвиђених Наставним планом и програмом. 

Студент који узме тему после положених свих испита предвиђених Наставним 
планом и програмом, урађен дипломски рад, са пријавом за полагање дипломског 
испита, подноси Факултету у року од три месеца од дана добијања теме. 

На предатом дипломском раду одговорно лице у Студентској служби ставља 
датум предаје рад уз потпис који се оверава печатом. 

У оправданом случају рок за израду дипломског рада шеф катедре може 
продужити највише до месец дана на основу писмене молбе са образложењем коју 
студент подноси преко Студентске службе катедри. 

Студент који не дипломира у року од годину дана до дана узимања теме или 
дипломски рад не преда ни у продуженом року губи право на тему коју је узео за 
дипломски рад. 

Месеци јули и август не улазе у рок утврђен ст. 2. и 3. овог члана. 
 
 
IV. ПОЛАГАЊЕ ИСПИТА 

 
Члан 10. 

Пријаву за полагање дипломског испита студент подноси Студентској служби у 
времену утврђеном чл. 9. ст. 2. и 3. Уз пријаву за испит студент доноси и доказ о 
испуњавању услова за полагање дипломског испита и предаје дипломски рад у три 
примерка откуцана на писаћој машини или компјутеру у форми утврђеној посебним 
Упутством о изради и одбрани дипломског рада које доноси Колегијум: продекан за 
наставу и шефови катедара. 

 
Члан 11. 

Дипломски испит се полаже јавно, у простору предвиђеном за одбрану 
дипломског испита. 

Студенти бране дипломски рад у месту студирања. На писмени захтев студента 
из одељења, Декан може одобрити да се дипломски рад брани у Београду. Захтев се 
подноси најкасније приликом предаје дипломског рада. 

Обавештење о полагању дипломског испита објављује катедра на огласној табли 
факултета најкасније три дана пре одбране. 

Обавештење садржи:име и презиме студента, предмет, назив теме, место и време 
полагања и састав комисије пред којом се испит полаже. 

 
Члан 12. 

Дипломски испит се полаже пред Комисијом од три члана коју предлаже 
катедра којој припада тема кандидата, а усваја је наставно-научно веће Факултета. 
Комисију чине: наставник - ментор и два наставника истог или сродног предмета од 
којих је један председник. У случају изостанка члана или председника Комисије, 
замењује га продекан за наставу или професор кога именује Декан. 

Комисија прегледа дипломски рад и оцењује да ли он може бити предмет 
одбране. 



Дипломски рад и одбрану дипломског рада комисија оцењује оценом од 5 (пет) 
до 10 (десет), а на крају испита изводи јединствену оцену дипломског испита. 

Кад комисија или два њена члана негативно оцене дипломски рад или одбрану 
дипломски испит се оцењује оценом 5 (пет) и студент се упућује да узме другу тему. 

Оцена дипломског испита се уписује у индекс и записник. Оцена 5 (пет) се не 
уписује у индекс. 

 
Члан 13. 

 
О току полагања дипломског испита се води записник на обрасцу који прописује 

министар просвете Републике Србије. 
Председник Комисије доставља записник о полагању дипломског испита 

Студентској служби у року од 3 дана од дана полагања испита са потписима свих 
чланова Комисије. 

Евентуално издвојено мишљење једног члана Комисије на испиту уноси се као 
напомена коју потписује само тај члан. 

 
Члан 14. 

 
Примерак одбрањеног рада председник Комисије доставља Библиотеци 

факултета. 
 
 
V. ИЗДАВАЊЕ ДИПЛОМЕ 

 
Члан 15. 

 
Студент који положи све испите из предмета утврђених Наставним планом 

основних студија и положи дипломски испит стиче високо образовање и стручни назив 
ПРОФЕСОР РАЗРЕДНЕ НАСТАВЕ. 

Општи успех студената на основним студијама утврђује се просечном оценом 
која представља аритметичку средину оцена из наставних (изузимају се изборни 
предмети) утврђених наставним планом укључујући и оцену постигнуту на 
дипломском испиту. 

 
Члан 16. 

 
Диплома о стеченом високом образовању и стручном називу професора 

разредне наставе се издаје на обрасцу који прописује министар просвете Републике 
Србије. 

Диплому потписује ректор Универзитета и декан Факултета. 
Евиденција о издатим дипломама се води на обрасцу који прописује министар 

просвете Републике Србије. 
 
 

 
Члан 17. 

 
Предаја диплома дипломираним студентима се врши, по правилу, једном 

годишње на свечаности која се одржава поводом Дана Факултета. 



До издавања дипломе дипломираном студенту се издаје уверење о стеченом 
високом образовању и стручном називу професора разредне наставе које потписује 
декан Факултета. 

 
 
VI. ЗАВРШНЕ ОДРЕДБЕ 

 
Члан 18. 

 
Облик и садржај захтева за добијање теме, образаца за издавање теме, доказа о 

испуњености услова за полагање дипломског испита и уверење о стеченом високом 
образовању и стручном називу прописује декан Факултета. 

 
Члан 19. 

 
Измене и допуне овог Правилника врше се на начин и по поступку његовог 

доношења. 
Тумачење Правилника даје Наставно-научно веће Факултета. 

 
Члан 20. 

 
Овај Правилник ступа на снагу осмог дана од дана објављивања на огласној 

табли Факултета. 
 
 
 
 
 

 
                                                                                        Декан  

                                                                               Учитељског факултета 
 

                                                                               ______________________________ 
                                                                               Проф. др Александар Јовановић 


