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На основу члана 85.став 9. а у вези са чланом 116. Закона о високом образовању 

(Службени гласник РС број 76/2005) и Правилника о усклађивању наставних планова и 

програма са садржајем студијских програма у складу са Законом о високом образовању 

и Правилника о условима, начину и поступку уписа на други и трећи степен 

академских студија који је усвојило Веће Универзитета у Београду, на седници 

одржаној 13. 09. 2006. године,  Веће Учитељског факултета на седници одржаној 27. 02. 

2011. године доноси  

 

ПРАВИЛНИК 
 

О УСЛОВИМА, НАЧИНУ И ПОСТУПКУ УПИСА И 

СТУДИРАЊА НА  МАСТЕР  СТУДИЈАМА 
 

Члан 1. 

Овим Правилником уређују се услови, начин и поступак уписа и студирања на 

дипломским   академским студијама - мастер које организује Учитељски факултет 

Универзитета у Београду (у даљем тексту: Факултет). 

 

 

Члан 2. 

На студијски програм другог степена академских студија - мастер које 

организује  Факултет, могу се уписати кандидати под условима, на начин и по поступку 

прописаним овим Правилником и то: 

 

1. могу се уписати кандидати који су предходно остварили обим основних 

студија  од 240 ЕСПБ бодова на Учитељском факултету Универзитета у 

Београду;  

2. могу се уписати кандидати који су предходно остварили обим основних 

студија  од 240 ЕСПБ бодова на учитељском факултету ван Универзитета у 

Београду са просечном оценом најмање 8; 

3. могу се уписати кандидати који су предходно остварили обим основних 

студија  од 240 ЕСПБ бодова на неком од сродних факултета са просечном 

оценом најмање 8. 

 

Студијским програмом мастер студија  из става 1. овог члана утврђено је да 

имају 60 ЕСПБ бодова. 

 

Члан 3. 

Кандидати из члана 2. тачка 2 и тачка 3. могу уписати дипломске академске 

студије - мастер које организује Факултет,  у обиму од 60 ЕСПБ бодова уз претходно 

савладавање садржаја одговарајућих студијских програма (полагање диференцијалних 

испита), а по одлуци Већа Факултета. 

Студенти који полажу диференцијалне испите уписују се као 

самофинансирајући студенти. 
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Члан 4. 

Лица која имају стечено високо образовање по прописима који су важили до 

дана ступања на снагу Закона (уписују се као самофинансирајући студенти), имају 

право на упис на студије из члана 1. овог Правилника, под условима и на начин 

прописан овим Правилником. 

Полазећи од члана 116. Закона и с тим у вези усклађивања постојећих наставних 

планова и програма са садржајем студијског програма у складу са Законом о високом 

образовању, лица из става 1. овог члана имају следећа права на упис: 

 

1. Лица која имају стечено високо образовање завршетком основних студија на 

Учитељском факултету Универзитета у Београду, у трајању од најмање осам 

семестара имају право да упишу дипломске академске студије – мастер, под 

условима и на начин из члана 2. став 1. 

2. Лица која имају стечено високо образовање завршетком основних студија на 

учитељском факултету ван Универзитета у Београду могу уписати дипломске 

академске студије - мастер које организује Факултет,  у обиму од 60 ЕСПБ 

бодова, ако имају просечну оцену најмање 8 и  положе диференцијалне испите, а 

по одлуци Већа Факултета. 

3. Лица која имају стечено високо образовање завршетком основних студија на 

неком од сродних факултета могу уписати дипломске академске студије -  

мастер које организује Факултет,  у обиму од 60 ЕСПБ бодова ако имају 

просечну оцену најмање 8 и  положе диференцијалне испите, а по одлуци Већа 

Факултета. 

 

Члан 5. 

Упис на студијски мастер програм  врши се на начин и по поступку прописаним 

конкурсом који расписује Универзитет, у складу са Законом. 

Редослед кандидата за упис на мастер студије утврђује се на основу опште 

просечне оцене остварене на претходно завршеним студијама. 

На основу критеријума из конкурса Универзитет обједињује ранг листу 

пријављених кандидата на основу ранг листи добијених са факултета. 

Право на упис стиче кандидат који је рангиран у оквиру утврђеног броја 

студената. 

 

 

Члан 6. 

Студенту који је уписан на академске мастер студије, а има стечено високо 

образовање завршетком основних студија на учитељском факултету, у трајању од 

најмање осам семестара по прописима који су важили до дана ступања на снагу Закона, 

може се извршити еквиваленција испита и дипломског рада на основу препоруке 

усклађивања наставног плана и програма, а на основу одлуке Наставно-научног већа.  

 

 

Члан 7. 

Студент специјалистичких студија уписан на Учитељски факултет, по 

прописима који су важили до ступања на снагу Закона о високом образовању,  може 

прећи на студијски програм мастер студија, на лични захтев као самофинансирајући 

студент. 
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 Наставно - научно веће Факултета извршиће усклађивање наставног плана и 

програма специјалистичких студија са студијским програмом мастер студија за сваког 

кандидата. 

 

Члан 8. 

Мастер студије трају једну школску годину, односно два семестра. 

Мастер студије се остварују на основу акредитованог студијског програма. 

Настава на мастер студијама се организује у форми предавања, вежби, 

самосталног научно истраживачког рада и консултативне наставе.  

Наставу на мастер студијама може да реализује наставник који има најмање 5 

референци из уже научне области из које изводи наставу на студијском програму. 

 

 

Члан 9. 

Током мастер студија, успех студента се оцењује непрекидним праћењем 

његовог рада и на основу поена стечених извршавањем предиспитних обавеза и 

полагањем испита. 

Студент завршава мастер студије одбраном мастер рада. 

 

Члан 10. 

           Студент стиче право да пријави тему мастер рада у II семестур студија. 

           Студент, у договору са предметним наставником, предлаже одговарајућој 

катедри тему мастер рада и ментора. 

           Наставно-научно веће Факултета, на предлог одговарајуће катедре, одобрава 

тему мастер рада, одређује ментора и чланове комисије за оцену и одбрану мастер рада. 

Комисија се састоји од најмање три наставника Факултета. 

Ментор може да води највише 10 студената мастер студија истовремено. 

Катедре су у обавези да предложе теме мастер рада до краја првог семестра. 

 

Члан 11. 

            Право да преда мастер рад студент стиче када положи све испите и обави друге 

наставне обавезе предвиђене студијским програмом. 

            Студент је обавезан да мастер рад преда најкасније до 30. септембра текуће 

школске године. 

            Студент који не преда мастер рад најкасније до 30. септембра текуће школске 

године, поново уписује годину мастер студија. 

 

Члан 12. 

            Обим мастер рада не може бити мањи од 100.000 карактера (са размаком) 

основног текста.  

            Коришћена литература мастер рада обавезно садржи најмање 15 референци, од 

којих најмање 10 јесу научне монографије и/или научни радови објављени у научним 

часописима или научним зборницима. 

   

          Члан 13. 

            Комисија подноси извештај о мастер раду Наставно-научном већу Факултете (по 

одобрењу Већа, председнику Већа) у року од 30 дана од дана предаје мастер рада. 

            Студент стиче право одбране мастер рада најраније седам дана након добијања 

сагласности од стране председника Већа. 
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Члан 14. 

Студент који положи све испите и успешно одбрани мастер рад у складу са 

студијским програмом мастер студија добија диплому Факултета и стиче академски 

назив мастер методичких наука, са назнаком звања другог степена дипломских 

академских студија. 

Уз диплому, студент добија и додатак дипломи. 

 

 

 

Члан 15. 

На права и обавезе студената мастер студија која нису регулисана овим 

Правилником, сходно се примењују одредбе које регулишу упис на студије, статус 

студента, оцењивање, испите и правила основних академских студија. 

 

Члан 16. 

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

Факултета и Огласној табли Факултета. 

Измене и допуне Правилника вршиће се на начин и по поступку предвиђеном за 

његово доношење. 

 

 

 

ПРЕДСЕДНИК ВЕЋА  

       ФАКУЛТЕТА 

 

 

Проф.др Александар Јовановић 


