
ИНФОРМАТОР 1

 
 
 
 
 
 
 
 

I n f o r m a t o r 
O uslovima upisa studenata 
Za [kolsku 2014/2015. godinu 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

BEOGRAD, 2014. 



ИНФОРМАТОР 2 

 
 



ИНФОРМАТОР 3

О ФАКУЛТЕТУ 

 
Учитељски факултет у Београду има Студијски програм 

за обрaзовање учитеља и Студијски програм за образовање 
васпитача. На Факултету су акредитовани програми основних, 
мастер и докторских студија. Школовање траје 8+2 семестра по 
новим студијским програмима којима се обезбеђују теоријска и 
практична знања неопходна за обављање учитељског и 
васпитачког позива. Током студија, студенти стичу професио-
налне компетенције у области планирања, организовања, 
реализовања и вредновања образовног и васпитног процеса, као 
и у области комуникације, решавања проблема у разреду и 
разумевања потреба деце. Велика пажња се поклања професио-
налној пракси, односно боравку и раду у предшколским 
установама и основним школама током студирања. 

Наставни планови Факултета усклађени су са болоњским 
процесом и Законом о високом образовању. 

За младе људе који се школују да раде са децом веома је 
важан и амбијент у којем стичу своја стручна знања и 
компетенције. Зато се на Учитељском факултету, смештеном у 
центру Београда, пуно улаже у опрему простора, учионица и 
кабинета. Студентима стоје на располагању изузетно добро 
опремљена библиотека, читаоница, интернет клуб, компјутерска 
лабораторија и студентски клуб. Студентски живот на 
Учитељском факултету врло је разноврстан. Студенти имају 
могућности да покажу своја знања и умећа у разним областима, 
од музике, глуме, спортских активности, до организационих 
вештина. Факултет омогућава студентима кроз редовне и 
изборне предмете да се искажу, али студенти и сами преузимају 
иницијативу како би учествовали у многим културно-
уметничким, јавним, спортским, хуманитарним и волонтерским 
активностима.  



ИНФОРМАТОР 4 

Своју делатност Факултет обавља у две зграде, од којих је 
једна у строгом центру града, у улици Краљице Наталије 43, а 
друга, у београдском крају Дедиње, у улици Љутице Богдана 46. 

Факултет има своја одељења у Вршцу и Новом Пазару.  

Сви кандидати који конкуришу за упис полажу проверу 
говорних, музичких и физичких способности (која је 
елиминаторног карактера) и пријемни испит – тестове из 
српског језика и књижевности и опште културе и 
информисаности. 

На Факултету се организује припремна настава из свих 
потребних области за пријемни испит. 

Ближа обавештења заинтересовани могу добити у 
Студентској служби, на тел. 011/3615-225 и 011/2683-952 од 9.00 
до 11.00 часова. 

  

У Београду,  
фебруара 2014. године 

Декан Учитељског факултета 
проф. др Миле Савић 
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ДЕКАНАТ ФАКУЛТЕТА 
 

Извршиоци Име и презиме Рад са странкама 

Декан Факултета 
др Миле Савић, редовни 
професор 

понедељак, среда 
11:00‒13:00 

Продекан за  
науку 

др Биљана Требјешанин, 
редовни професор 

уторак 
13:00‒16:00 

Продекан за  
наставу 

др Зорана Опачић, доцент 

понедељак 
12:00‒14:00 

среда 
12:00‒13:00 

Продекан за 
међународну 
сарадњу 

др Вера Радовић,  
доцент 

четвртак 
11:00‒12:30 

Руководилац  
докторских 
студија 

др Александар Јовановић, 
редовни професор 

уторак 
13:00‒15:30 

Руководилац  
мастер 
студија 

др Вељко Банђур, 
редовни професор 

понедељак 
12:00‒14:00 

Руководилац 
издавачке  
делатности 

др Петар Пијановић, 
редовни професор 

уторак 
12:00‒14:00 

Студент  
продекан 

Александра Јанковић 
понедељак, среда, 

петак  
10:00‒13:00 

Секретар 
факултета 

др Светлана Леви, 
дипломирани правник 

сваког дана 
11:00‒13:00 

Технички  
секретар Декана 

Нада Новаковић 
сваког дана 
11:00‒13:00 

Студентска  
служба 

Сузана Бура, 
руководилац 

сваког дана 
11:00‒13:00 

Библиотека Љубица Гвоздић 
сваког дана 
09:00‒19:00 
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КАТЕДРЕ ФАКУЛТЕТА 

 

Катедре Шеф катедре 

Катедра за српски језик,  
књижевност и методику српског 
језика и књижевности 

проф. др Александар Јовановић 

Катедра за математику и методику 
наставе математике 

проф. др Мирко Дејић 

Катедра за дидактику проф. др Данимир Мандић 

Катедра за методику наставе 
природе и друштва 

проф. др Нада Вилотијевић 

Катедра за педагогију 
и психологију 

проф. др Ивица Радовановић 

Катедра за философију 
и друштвене науке 

проф. др Милимир Мучибабић 

Катедра за методике уметничких 
предмета 

проф. др Невена Хаџи-Јованчић 

Катедра за методику  
физичког васпитања 

проф. др Драган Мартиновић 

Катедра за румунски језик 
(као матерњи језик) и стране језике 

проф. др Ана Вујовић 
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СТУДИЈСКИ ПЛАНОВИ  
 

Факултет остварује основне академске студије (студије 
првог степена), мастер академске студије (студије другог 
степена) и докторске студије (студије трећег степена).  

Основне академске студије на Студијском програму за 
образовање учитеља и на Студијском програму за образовање 
васпитача имају по 240 ЕСПБ. 

Мастер академске студије на оба студијска програма 
имају по 60 ЕСПБ бодова, уз претходно остварени обим студија 
од најмање 240 ЕСПБ на основним академским студијама.  

Докторске студије имају 180 ЕСПБ, уз претходно 
остварени обим студија од најмање 300 ЕСПБ на основним 
академским и мастер академским студијама, и организују се у 
научној области методике разредне наставе за коју је Факултет 
матичан. 
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ОСНОВНЕ АКАДЕМСКЕ СТУДИЈЕ  
 
 
Студијски програм за образовање учитеља 
 

Основни подаци о студијском програму 

Назив и циљеви 
студијског 
програма 

Основне академске студије на студијском програму за 
образовање учитеља имају 240 ЕСПБ. 

Услови уписа Право уписа имају студенти који су завршили средњу 
школу у четворогодишњем трајању, положили тестове 
способности и пријемни испит из предмета 
предвиђених Статутом Факултета, а у складу са 
Статутом Универзитета у Београду и Законом о 
високом образовању. 

Стручни 
академски/научни 
назив 

Дипломирани учитељ 

Исходи  
студијског  
програма 

На основним академским студијама изводи се 
студијски програм заснован на научном знању, 
уметничком стваралаштву и педагошком искуству, 
којим се студентима омогућава стицање профе-
сионалних компетенција за рад у разредној настави. 
Студенти се, такође, оспособљавају за примену 
дидактичко-методичких, научних и стручних до-
стигнућа у своме раду, као и за самостални 
истраживачки рад. Савладавањем програма основних 
академских студија стиче се могућност уписа мастер 
академских студија (студије другог степена) и 
добијања звања: мастер учитељ. 

Структура  
студијског плана 

У наставном плану је пажљиво направљен баланс 
неопходних дисциплина: методичких, педагошко-
психолошких, школских и општеобразовних предмета, 
као и професионалне праксе која има посебан значај. 
Однос обавезних и изборних предмета је уравнотежен 
и распоређен кроз све наставне године. 
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Редни 
број 

предмета 

 ПРВА ГОДИНА 
Број 

кредита 
према 
ЕСПБ 

Начини 

провере 
знања* Назив предмета 

1. Философија са етиком 5 П+У 

2. Социологија образовања 3 У 

3. Страни језик I  6 П+У 

4. Развојна психологија 6 П+У 

5. Општа педагогија  6 П+У 

6. Педагошка информатика 4 П+У 

7. Српски језик I 1) 6 П+У 

8. Математика I 5 П+У 

9. Вокално-инструментална настава 2) 4 У 

10. Увод у природне науке 4 П 

11. Педагошко-психолошка пракса 2 ПР 

12. 

Изборни 
предмети** 

Изборни општи  курс I 3) 3 П+У 

13. 
Изборни педагошко-
психолошки курс I 4) 

3 П+У 

14. 
Изборни предметни 

курс I 5) 
3 П+У 

МОДУЛ НА РУМУНСКОМ ЈЕЗИКУ 
1) Румунски језик I  
2) Вокално-инструментална настава на румунском језику 
3) Српски језик I за студенте на румунском језику 
4) Основни појмови опште психологије на румунском језику 
5) Српски језик II за студенте на румунском језику 
  *    П = писмено; У = усмено; ПР = практично 
** Студент обавезно бира 3 изборна предмета, тј. из сваке групе изборних 

курсева по један предмет од више понуђених. 
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1) Румунски језик II за студенте на румунском језику 
2) Увод у тумачење књижевности на румунском језику 
3) Психологија даровитости за студенте на румунском језику 

  * П = писмено; У = усмено; ПР = практично 
** Студент обавезно бира 3 изборна предмета, тј. из сваке групе изборних 

курсева по један предмет од више понуђених. 

Редни 
број 

предмета 

ДРУГА ГОДИНА 
Број 

кредита 
према  
ЕСПБ 

Начини 

провере 
знања* 

 

Назив предмета 

 

1.  Српски језик II 1) 3 П+У 

2.  Увод у тумачење књижевности 2) 6 П+У 

3.  Дидактика 8 П+У 

4.  Математика II 6 П+У 

5.  Страни језик II 3 П+У 

6.  Социологија породице 3 У 

7.  Педагошка психологија 6 П+У 

8.  Драма и покрет 3 ПР 

9.  Увод у друштвене науке 4 П 

10.  Основи спорта и физичког васпитања 3 ПР 

11.  Визуелне уметности 3 ПР 

12.  Дидактичка пракса 3 ПР 

13.  

Изборни 
предмети** 

Изборни  

општи  курс II 
3 П+У 

14.  
Изборни 

педагошко-психолошки 
курс II 3) 

3 П+У 

15.  
Изборни предметни  
курс II 3 П+У 
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1) Књижевност за децу и младе на румунском језику 
2) Румунска национална култура у европском контексту за студенте на 
румунском језику 

3) Методика наставе румунског језика и књижевности I за студенте на 
румунском језику 

4) Методичка пракса I на румунском језику 
5) Методика наставе српског језика и књижевности I за студенте на 
румунском језику 

  * П = писмено; У = усмено; ПР = практично 
** Студент обавезно бира 2 изборна предмета, тј. из сваке групе изборних 

курсева по један предмет од више понуђених. 

Редни 
број 

предме
та 

ТРЕЋА ГОДИНА Број 
кредита 
према  
ЕСПБ 

Начини 
провере 
знања* 

 
Назив предмета 

 
1. Књижевност за децу и младе 1) 6 П+У 
2. Образовање за медије 3 У 
3. Методологија педагошких истраживања 5 П+ПР 
4. Породична педагогија 3 П+У 
5. Школска педагогија 3 П+У 

6. Српска / национална култура у европском 
контексту 2)  

3 П 

7. Образовна технологија  4 П+ПР 

8. Методика наставе српског језика и  
књижевности I 3) 

6 П+У 

9. Методика наставе математике I 4 П+У 
10. Методика наставе ликовне културе I 2 П+У 
11. Методика наставе природе и друштва I 4 П+У 
12. Методика наставе музичке  културе I 2 П+У 
13. Методика наставе физичког васпитања I 2 П+У 

14. Методика рада са децом са посебним 
потребама 

3 П+У 

15. Методичка пракса I 4) 4 ПР 

16. 
Изборни 

предмети** 

Изборни педагошко-
психолошки  
курс III 5) 

3 П+У 

17. 
Изборни предметни курс 
III  3 У 
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1) Методика наставе румунског језика и књижевности II за студенте на 
румунском језику 

2) Методичка пракса II на румунском језику 
3) Методика наставе српског језика и књижевности II за студенте на 
румунском језику 

  * П = писмено; У = усмено; ПР = практично 
** Студент обавезно бира 3 изборна предмета, тј. из сваке групе изборних 

курсева по један предмет од више понуђених. 

Редни 
број  

предмета 

ЧEТВРТА ГОДИНА Број 
кредита 
према  
ЕСПБ 

Начини 

провере 
знања* Назив предмета 

1. Школскo право и администрација 3 У 

2. 
Методика наставе српског језика и  

књижевности II 1)  
8 П+У+ПР 

3. Методика наставе математике II 8 П+У+ПР 

4. Методика наставе ликовне културе II 5 П+У+ПР 

5. Методика наставе физичког васпитања II 5 П+У+ПР 

6. Методика наставе природе и друштва II 7 П+У+ПР 

7. Методика наставе музичке културе II 5 П+У+ПР 

8. Методичка пракса II 2) 7 ПР 

9. 

Изборни 
предмети** 

Изборни методички  
курс I 

4 У 

10. 
Изборни методички  
курс II 3) 

4 У 

11. 
Изборни методички  
курс III 

4 У 
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Студијски програм за образовање васпитача  

 

Основни подаци о студијском програму 

Назив и циљеви 
студијског 
програма 

Основне академске студије на студијском програму за 
образовање васпитача имају 240 ЕСПБ. 

Услови уписа Право уписа имају студенти који су завршили средњу 
школу у четворогодишњем трајању, положили тестове 
способности и пријемни испит из предмета 
предвиђених Статутом Факултета, а у складу са 
Статутом Универзитета у Београду и Законом о 
високом образовању. 

Стручни 
академски/научни 
назив 

Дипломирани васпитач  

Исходи 
студијског 
програма 

На основним академским студијама изводи се 
студијски програм заснован на научном знању, 
уметничком стваралаштву и педагошком искуству, 
којим се студентима омогућава стицање професио-
налних компетенција за рад у предшколским уста-
новама. Студенти се, такође, оспособљавају за 
примену дидактичко-методичких, научних и стручних 
достигнућа у своме раду, као и за самостални 
истраживачки рад. Савладавањем програма основних 
академских студија стиче се могућност уписа 
академских мастер студија (студије другог степена) и 
добијања звања: мастер васпитач. 

Структура 
студијског плана 

У наставном плану је пажљиво направљен баланс 
неопходних дисциплина: методичких, педагошко-
психолошких, ужестручних и општеобразовних 
предмета, као и професионалне праксе која има 
посебан значај.  Однос обавезних и изборних предмета 
је уравнотежен и распоређен кроз све наставне године. 
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Редни број 
предмета 

ПРВА ГОДИНА Број 
кредита 

према 

ЕСПБ 

Начини 
провере 
знања* Назив предмета 

1.  Философија са етиком 5 П+У 

2.  Социологија породице 5 У 

3.  Страни језик I 6 П+У 

4.  Развојна психологија 6 П+У 

5.  Општа педагогија 6 П+У 

6.  Педагошка информатика 4 П+У 

7.  Српски језик 6 П+У 

8.  Елементарни математички појмови 4 П+У 

9.  Вокално-инструментална настава 5 У 

10.  Упознавање околине 4 П+У 

11.  Педагошко-психолошка пракса 3 ПР 

12.  
Изборни 
предмети** 

Изборни 
педагошко-
психолошки курс I 

3 У 

13.  
Изборни општи 
курс I 

3 У 

  *   П = писмено; У = усмено; ПР = практично 
** Студент обавезно бира 2 изборна предмета, тј. из сваке групе изборних 

курсева по један предмет од више понуђених. 
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Редни 
број 

предмета 

 

ДРУГА ГОДИНА 

Број 
кредита 

према 

ЕСПБ 

Начини 
провере 
знања* Назив предмета 

1.  Страни језик II 3 П+У 

2.  Предшколска педагогија 6 П+У 

3.  Породична педагогија 3 П+У 

4.  Педагошка психологија 4 П+У 

5.  Увод у тумачење књижевности 4 П+У 

6.  Говорна култура 4 П+У 

7.  Драма и покрет 6 ПР 

8.  
Основи дидактике са методиком 
васпитно-образовног рада 

8 П+У 

9.  Физичко и здравствено васпитање 3 ПР 

10.  Визуелне уметности 4 ПР 

11.  Образовна технологија 4 П+У 

12.  Дидактичка пракса 3 ПР 

13.  Изборни 
предмети** 

Изборни педагошко-
психолошки курс II 

4 У 

14.  Изборни општи курс II 4 У 

  *  П = писмено; У = усмено; ПР = практично 
** Студент обавезно бира 2 изборна предмета, тј. из сваке групе изборних 

курсева по један предмет од више понуђених. 
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Редни број 
предмета 

ТРЕЋА ГОДИНА Број 
кредита 

према 

ЕСПБ 

Начини 
провере 
знања* Назив предмета 

1.  
Методологија педагошких  

истраживања 
5 П+ПР 

2.  
Српска / национална култура у 
европском контексту 

3 П+У 

3.  
Методика рада са децом са  

посебним потребама 
4 П+ПР 

4.  Књижевност за децу 6 У+ПР 

5.  Методика развоја говора I 4 У+ПР 

6.  
Методика развоја почетних 
математичких појмова I 

4 У+ПР 

7.  Методика ликовног васпитања I 4 У+ПР 

8.  Методика физичког васпитања I 4 У+ПР 

9.  Методика музичког васпитања I 4 У+ПР 

10.  Методика упознавања околине I 4 У+ПР 

11.  Методичка пракса I 6 ПР 

12.  

Изборни 
предмети** 

Изборни 
педагошко-
психолошки курс 
III 

4 П+У 

13.  
Изборни предметни 
курс I 

4 П+У 

14.  
Изборни методички 
курс I 

4 П+У 

  * П = писмено; У = усмено; ПР = практично 
** Студент обавезно бира 3 изборна предмета, тј. из сваке групе изборних 
курсева по један предмет од више понуђених. 
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Редни 
број 

предмета 

ЧЕТВРТА ГОДИНА Број 
кредита 

према 

ЕСПБ 

Начини 
провере 
знања* Назив предмета 

1.  
Право и администрација у предшколским 
установама 

3 У 

2.  Методика развоја говора II 7 П+У+ПР 

3.  
Методика развоја почетних 
математичких појмова II 

7 П+У+ПР 

4.  Методика ликовног васпитања II 7 П+У+ПР 

5.  Методика физичког васпитања II 7 П+У+ПР 

6.  Методика музичког васпитања II 7 П+У+ПР 

7.  Методика упознавања околине II 7 П+У+ПР 

8.  Методичка пракса II 7 ПР 

9.  Изборни 
предмети** 

Методички курс II 4 У 

10.  Методички курс III 4 У 

  *    П = писмено; У = усмено; ПР = практично 
** Студент обавезно бира 2 изборна предмета, тј. из сваке групе изборних 
курсева по један предмет од више понуђених. 
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МАСТЕР АКАДЕМСКЕ СТУДИЈЕ  

 

 

Образовање мастер учитеља 

Назив и циљеви 
студијског 
програма 

Мастер академске студије (студије другог степена) 
имају 60 ЕСПБ, пошто основне академске студије 
(студије првог степена) на Факултету имају 240 ЕСПБ. 

Услови уписа Право уписа имају студенти који су завршили основне 
студије на Учитељском факултету, као и студенти 
других факултета, у складу са Статутом Универзитета 
и Статутом Факултета, на начин како то буде 
прописано овим актима. 

Стручни 
академски/научни 
назив 

Мастер учитељ 

Исходи 
студијског 
програма 

На мастер академским студијама изводи се студијски 
програм који оспособљава студента за развој и 
примену дидактичко-методичких, научних и стручних 
достигнућа, као и за самостални истраживачки и 
научни рад. Савладавањем програма мастер 
академских студија обезбеђују се неопходна знања и 
вештине за стицање наведених мастер звања. 
Истовремено, тиме се омогућава студенту да упише 
докторске студије (студије трећег степена) и да стекне 
звање доктора разредне наставе. 

Структура 
студијског плана 

Однос обавезних и изборних предмета је уравнотежен. 
Прва три предмета у студијском плану су обавезна за 
све студенте. Изборни методички курс, изборни 
предметни курс и мастер рад чине једну целину и 
везани су за исту научну област. 
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Студијски план 

 

Ред. 
број  

Студијски предмет – курс 

Семестар 

Број EСПБ бодова 

 

I 

 

II 

 

Свега 

1. Савремени токови у дидактици 6  6 

2. Академско писање 5  5 

3. Страни језик 5  5 

4. Савремени методички правци у разредној 
настави  (изборни методички курс) 

9  9 

5. Изборни предметни курс 5  5 

6. Мастер рад – припрема и израда  30 30 

Свега 30 30 60 

 

Методички и предметни изборни курс бирају се из уже научне 
области од значаја за израду мастер рада. 

 

 

Мастер рад – припрема и израда 

(после положених испита из обавезних предмета)  

Припрема за израду мастер рада подразумева писање и одбрану 
пројекта у коме  кандидат образлаже  тему и начин  израде мастер рада. Тема 
мастер рада се бира из уже научне области прописане Статутом Учитељског 
факултета у Београду. 
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Образовање мастер васпитача  

Назив и циљеви 
студијског 
програма 

Мастер академске студије (студије другог степена) 
имају 60 ЕСПБ, пошто основне академске студије 
(студије првог степена) на Факултету имају 240 ЕСПБ. 

Услови уписа Право уписа имају студенти који су завршили основне 
студије на Учитељском факултету, као и студенти 
других факултета, у складу са Статутом Универзитета 
и Статутом Факултета, на начин како то буде 
прописано овим актима. 

Стручни 
академски/научни 
назив 

Мастер васпитач  

Исходи 
студијског 
програма 

На мастер академским студијама изводи се студијски 
програм који оспособљава студента за развој и 
примену дидактичко-методичких, научних и стручних 
достигнућа, као и за самостални истраживачки и 
научни рад. Савладавањем програма мастер 
академских студија обезбеђују се неопходна знања и 
вештине за стицање наведених мастер звања.  

Структура 
студијског плана 

Однос обавезних и изборних предмета је уравнотежен. 
Прва три предмета у студијском плану су обавезна за 
све студенте. Изборни методички курс, изборни 
предметни курс и мастер рад чине једну целину и 
везани су за исту научну област. 
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Студијски план 

 

Ред. 
број  

Студијски предмет – курс 

Семестар 

Број EСПБ бодова 

 

I 

 

II 

 

Свега 

1. Савремени токови у дидактици 6  6 

2. Академско писање 5  5 

3. Страни језик 5  5 

4. Савремени методички правци у 
предшколском образовању и васпитању  
(изборни методички курс) 

9  9 

5. Изборни предметни курс 5  5 

6. Мастер рад – припрема и израда  30 30 

Свега 30 30 60 

 

Методички и предметни изборни курс бирају се из уже научне 
области од значаја за израду мастер рада. 

 

 

Мастер рад – припрема и израда 

(после положених испита из обавезних предмета)  

 Припрема за израду мастер рада подразумева писање и одбрану 
пројекта у коме  кандидат образлаже  тему и начин  израде мастер рада. Тема 
мастер рада се бира из уже научне области прописане Статутом Учитељског 
факултета у Београду. 
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ОПШТИ УСЛОВИ ЗА УПИС СТУДЕНАТА У  
ПРВУ ГОДИНУ ШКОЛСКЕ 2014/2015. ГОДИНЕ 

 

Министарство просвете, науке и технолошког развоја утврђује 
број кандидата за упис на прву годину Факултета, за оба 
студијска програма. Конкурс за упис објављује се у Службеном 
гласнику. 

У прву годину основних студија могу се уписати кандидати који 
су завршили средње образовање у четворогодишњем трајању. 

 

Провера способности 

Сви кандидати, на оба студијска програма, полажу испит за 
проверу говорних, музичких и физичких способности на којем 
треба да постигну задовољавајући успех. Испит је 
елиминаторног карактера: 

     1) Провера говорних способности кандидата (артикулација 
гласова, посебно тешких сугласничких група, разложно читање 
и акцентовање текста); 

     2) Провера музичких способности кандидата (певање песме 
по слободном избору, репродуковање запамћених мелодијских и 
ритмичких мотива); 

     3) Провера општег телесног статуса и кретних способности 
појединих делова тела. 

 Кандидати који не задовоље на овој провери губе право на даље 
полагање. 
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Класификациони испит 

1) Тест из српског језика и књижевности обухвата садржаје овог 
предмета према наставном програму гимназије. 

2) Тест из опште културе и информисаности треба да покаже 
опште знање из културе и информисаност кандидата. 

Избор кандидата за упис у I годину основних студија обавља се 
на основу РАНГ ЛИСТА које се сачињавају према укупном 
броју бодова сваког кандидата по утврђеним мерилима – општи 
успех из средње школе и резултат постигнут на 
класификационом испиту. Кандидат може освојити највише 100 
бодова.  

Под општим успехом у средњој школи подразумева се збир 
просечних оцена из свих предмета у првом, другом, трећем и 
четвртом разреду, помножен са 2 (два). По овом основу 
кандидат може стећи најмање 16, а највише 40 бодова. 

Резултат који кандидат постиже на класификационом испиту 
оцењује се од 0 до 60 бодова.  

Факултет утврђује РАНГ ЛИСТЕ за кандидате који се 
финансирају из буџета и оне који плаћају школарину, односно 
суфинансирају своје школовање. Место на РАНГ ЛИСТАМА и 
број укупно постигнутих бодова одређују да ли кандидат може 
бити уписан у I годину основних студија, као и да ли ће бити 
финансиран из буџета или ће плаћати школарину.  

Кандидат може бити уписан на терет буџета ако се налази на 
РАНГ ЛИСТАМА до броја одобреног за упис кандидата на 
терет буџета, одређеног овим Конкурсом, а има више од 51 
бода. 

Кандидат који плаћа школарину може бити уписан уколико се 
на РАНГ ЛИСТАМА налази до броја одобреног за упис 
кандидата који плаћају школарину, одређеног овим Конкурсом, 
а има више од 30 бодова. 
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ПРИПРЕМА КАНДИДАТА ЗА ПРИЈЕМНИ ИСПИТ 
 
Српски језик и књижевност 

Припремна настава из ове области има за циљ да канди-
дате додатно оспособи за проверу говорних способности и 
полагање пријемног испита, као и да их упути у начин полагања. 
Настава из говорне културе, граматике и књижевности 
реализоваће се кроз 32 часа, у групама до 25  кандидата. 

Настава ће се одржавати суботом/недељом, почев од 8. 
марта 2014. године. 

Цена: 16.000 динара 
 
Општа култура и информисаност 

Припремна настава из ове области има за циљ да канди-
датима представи садржаје релевантне за полагање пријемног 
испита и да их упути у начин полагања испита. Настава ће се 
реализовати кроз 10 часова у групама од 40 кандидата. 

Настава ће се одржавати суботом и недељом, почев од 17. 
маја 2014. године. 

Цена: 6.000 динара 
 
Физичке способности  

Припремна настава из ове области има за циљ да канди-
дате упути у начин полагања испита за проверу физичких 
способности, да се представе и увежбају садржаји релевантни за 
процену физичких способности (спортско-техничко образовање, 
статичке и динамичке равнотеже тела, атлетика, гимнастика и 
ритмичка гимнастика). Настава се одвија у циклусу од 6 часова 
у групама од 25 кандидата.  

Настава ће се одржати од 2. до 6. јуна 2014. године по 
утврђеном распореду. 

Цена: 5.000 динара 
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Музичке способности 
Припремна настава из ове области има за циљ да канди-

дате упути у начин полагања испита за проверу музичких 
способности, да се представе и увежбају садржаји релевантни за 
процену музичких способности (учење и певање песама – избор 
из дечје музичке литературе и слушни тестови – препознавање и 
репродуковање ритмичких и мелодијских мотива). Настава се 
одвија у циклусу од 6 часова у групама од 20 кандидата.  

Настава ће се одржати од 9. до 13. јуна 2014. године по 
утврђеном распореду. 

Цена: 5.000 динара 
 
      
    

Заинтересовани кандидати могу да се пријаве за 
припремну наставу Студентској служби: 

 до 7. марта, за прве групе (број група зависи од броја 
пријављених кандидата) из српског језика и 
књижевности; 

 до 16. маја за наставу из опште културе и инфор-
мисаности; 

 до 30. маја за наставу физичких способности; 
 до 6. јуна за наставу музичких способности. 

 
 

      
      
      
     Уплате се врше на текући рачун: 840-1906666-26, модел 97, 
позив на број 372299992014. 
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ПОТРЕБНА ДОКУМЕНТА 
 
 
     а) Документа потребна за пријављивање 
     1. Кандидати приликом пријаве на конкурс подносе на увид 
ОРИГИНАЛНА ДОКУМЕНТА, а уз пријавни лист подносе 
фотокопије ових докумената, и то: 
 извод из матичне књиге рођених; 
 сведочанства сва четири разреда завршене средње 

школе; 
 диплому о положеном завршном, односно матурском 

испиту; 
 доказ о уплати накнаде за пријављивање на Конкурс и 

накнаде за полагање испита за проверу способности и 
склоности; 

      
     2. Кандидати су обавезни да на полагање класификационог 
испита, односно испита за проверу склоности и способности, 
понесу са собом личну карту или пасош. 
      
     б) Студенти који испуне услове за упис,  
         подносе следећа документа: 

     1. Попуњен пријавни лист у два примерка; 
     2. Образац ШВ-20 у два примерка; 
     3. Попуњен индекс – уписницу; 
     4. Три фотографије; 
     5. Извод из матичне књиге рођених; 
     6. Сведочанства од I до IV разреда; 
     7. Диплому о положеном завршном, односно матурском 
         испиту. 
     8. Доказ о уплати накнаде за трошкове уписа. 
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УПИС СТУДЕНАТА У ПРВУ ГОДИНУ  
ШКОЛСКЕ 2014/2015. ГОДИНЕ 

 
 
Општи услови 
 
У прву годину основних студија могу да се упишу кандидати 
који су завршили средње образовање у четворогодишњем 
трајању.  
Факултет прима укупно 440 студената, на српском и румунском 
језику и то: 
 

Учитељски  
факултет 

Наставни студијски програм из  
буџета 

самофина- 
нсирајући 

Београд - Студијски програм за образовање  
   учитеља 
- Студијски програм за образовање  
  васпитача 

85 
 

85 

55 
 

55 

Одељење у  
Новом Пазару 

- Студијски програм за образовање  
   учитеља 
 

55 25 

Одељење у  
Вршцу 

- Студијски програм за образовање  
   учитеља 
   на румунском језику  
   на српском језику 
 

 
 

20 
40 

 
 

10 
10 

УКУПНО 285 155 
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Подношење докумената 
 
Потребна документа: 

 извод из матичне књиге рођених; 
 сведочанства сва четири разреда завршене средње 

школе; 
 диплома о положеном завршном, односно матурском 

испиту; 
 доказ о уплати за пријаву на Конкурс (5000,00 динара) и 

за полагање провере говорних, музичких и физичких 
способности (3000,00 динара) која се уплаћује на жиро-
рачун Учитељског факултета број: 840-1906666-26, 
модел 97, позив на број  642299982014). 

 
Кандидати приликом пријаве на Конкурс подносе фотокопије 
тражених докумената и на увид ОРИГИНАЛ ДОКУМЕНТА 
(фотокопије се не враћају). 
 
Кандидати се приликом пријаве опредељују за један од два 
студијска програма. 

За сваки студијски програм прави се јединствена ранг листа. 
 

 
Провера способности 
 
Провера склоности и способности је елиминаторног карактера. 
 
Кандидати су обавезни да на полагање испита за проверу 
склоности и способности понесу са собом личну карту или 
пасош и опрему за физичко васпитање. 
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Пријемни испит 
 

Кандидати који задовоље на провери способности полажу 
класификациони испит, односно ТЕСТ ИЗ СРПСКОГ ЈЕЗИКА И 
КЊИЖЕВНОСТИ и ТЕСТ ИЗ ОПШТЕ КУЛТУРЕ И 
ИНФОРМИСАНОСТИ. 

 

Распоред полагања класификационог испита, по просто-
ријама, биће објављен на сајту и огласним таблама Факул-
тета (Краљице Наталије 43 и Љутице Богдана 46). 

Кандидати су обавезни да на полагање класификационог испита 
понесу само личну карту (или пасош),  доказ о уплати за 
полагање класификационог испита (износ од 5.000,00 динара 
уплаћује се на на жиро-рачун Учитељског факултета број: 840-
1906666-26, модел 97, позив на број 912299972014), прибор за 
писање и 0,5 литара воде (по жељи).  
 
Строго је забрањено уношење на Факултет свих апарата 
(мобилних телефона, дигитрона итд.), као и било чега другог 
што угрожава регуларност испита. 
 
 
Због непоштовања наведених упутстава, кандидати ће бити 

удаљени са полагања пријемног испита. 
 

 
Ранг листе 
 
Након објављивања резултата, кандидати имају право увида у 
тест, као и на подношење примедби на јединствену ранг листу. 
Захтев за увид у тест налази се у скриптарници Факултета. 
Захтеви и примедбе подносе се Студентској служби уз доказ о 
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уплати на текући рачун број 840-1906666-26, модел 97, позив на 
број 212299962014 и то: 
- Увид у тест    500,00 динара 
- Приговор       1000,00 динара 
 
Решење по приговору доноси се у року од 24 сата од пријема 
приговора. 
 
Упис 
 
Школарина за самофинансирајуће студенте износи 90.000,00 
динара. 

 
Кандидати после редног броја 140 нису стекли право уписа у 
складу са Конкурсом за упис у прву годину основних студија у 
школској 2014/2015. години. 
 
Приликом прозивања за упис на евентуално упражњена места за 
оба студијска програма обавезно је лично присуство кандидата. 

 

Тачни датуми пријављивања кандидата, провера способ-
ности, пријемног испита, утврђивања коначне ранг листе и 
уписа у I годину биће накнадно објављени на сајту и оглас-
ним таблама Факултета (Краљице Наталије 43 и Љутице 
Богдана 46), сходно одлуци Универзитета у Београду. 

 

Кандидати са коначне ранг листе морају строго да се  
придржавају распореда уписа. Уколико се кандидат не 
упише у предвиђеном року, сматраће се да је одустао и на 
његово место биће уписан следећи кандидат са ранг листе.  
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УПИС СТУДЕНАТА СТРАНИХ ДРЖАВЉАНА 
 
На Факултет се могу уписати кандидати из других земаља који 
имају завршену одговарајућу средњу школу друштвено-
језичког, природно-математичког или техничког смера.  
      
Потребна документа 
Страни држављани за упис подносе следећа документа: 
 оверене преводе дипломе средње школе и свих 

сведочанстава; 
 уверење о признавању дипломе; 
 потврду о знању српског језика (2 курса); 
 уписницу – индекс; 
 три фотографије; 
 доказ о извршеној уплати накнаде трошкова уписа; 
 доказ о извршеној уплати школарине; 
 лекарско уверење; 
 потврду о пријави боравка; 
 доказ о уплаћеном социјалном осигурању. 

      
Страни држављани који се упишу на I годину студија плаћају 
школарину у износу од 2.000 € приликом уписа на текући рачун 
број 840-1906666-26, модел 97, позив на број 712289992014. 
 
  
 


