КОНКУРС
ЗА ДРУГИ УПИСНИ РОК КАНДИДАТА НА ДОКТОРСКЕ СТУДИЈЕ
УЧИТЕЉСКОГ ФАКУЛТЕТА У БЕОГРАДУ
ЗА ШКОЛСКУ 2018/2019. ГОДИНУ
Универзитет у Београду у школској 2018/2019. години уписује студенте у прву годину
акредитованих докторских академских студија на студијски програм МЕТОДИКА
РАЗРЕДНЕ НАСТАВЕ, чији је носилац Учитељски факултет:
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I СТУДИЈСКИ ПРОГРАМ
Студијски програм докторских академских студија садржи обавезне и изборне
предмете у укупном обиму од 180 ЕСПБ.
II ОПШТИ УСЛОВИ КОНКУРСА
На студијски програм докторских студија могу се уписати:
 лица која имају завршен учитељски / педагошки факултет са најмање 300 ЕСПБ
бодова и просечном оценом од најмање 8 на основним и мастер академским
студијама, најмање 8 из групе предмета коју чине методике разредне наставе и
просечном оценом од најмање 8 из групе предмета од значаја за одговарајући
модул;
 лица са звањем магистра наука, могу се уписати на докторске студије у
одговарајућој области, у складу са општим актом који доноси Сенат;
 лица која имају завршене најмање четворогодишње студије по прописима који
су важили до ступања на снагу Закона о високом образовању („Сл. гласник РС”,
бр. 76/05, 100/07 – аутентично тумачење, 97/08, 44/10, 93/12, 89/13, 99/14, 45/15 –
аутентично тумачење, 68/15 и 87/16) и општом просечном оценом од најмање 8
на основним академским студијама и просечну оцену 9 из групе предмета коју
чине методике разредне наставе и просечну оцену од најмање 9 из групе
предмета од значаја за одговарајући модул;
 лице које има завршене академске студије са најмање 300 ЕСПБ бодова и
просечом оценом мање од 8 на основним и мастер студијама ако има просечну
оцену најмање 8 из групе предмета коју чине методике разредне наставе и
просечном оценом од најмање 8 из групе предмета од значаја за одговарајући
модул и остварене научне радове: 3 самостално објављена рада у часописима са

листе ресорног Министарства пре уписа на докторске студије Факултета, ако му
на предлог Већа докторских студија, Наставно-научно веће одобри упис.
 лице које има завршене неодговарајуће студије, са најмање 300 ЕСПБ бодова и
просечном оценом од најмање 8 на основним студијама и просечном оценом од
најмање 8 на мастер академским студијама, уз претходно положене
диференцијалне испите.
На докторске студије може се уписати лице које зна један светски језик.
Саставни део услова конкурса јесте Правилник о докторским студијама.
* У остваривању права уписа на студијски програм кандидати имају једнака
права која не могу бити ограничена по основу пола, расе, брачног стања, боје коже,
језика, вероисповести, политичких убеђења, националног, социјалног или етничког
порекла, инвалидности или по другoм сличном основу, положају или околности.
III УПИС СТРАНИХ СТУДЕНАТА
Страни држављанин може се уписати на студијски програм под истим условима као и
домаћи држављани
Страни држављанин плаћа школарину.
Кандидати – страни држављани, приликом пријављивања на конкурс, подносе
нострификовану диплому о завршеним студијама и оствареном броју ЕСПБ.
Пре уписа кандидат страни држављанин је дужан да факултету поднесе доказе:
- да је здравствено осигуран за школску годину коју уписује,
- да влада српским језиком, што доказује уверењем овлашћене комисије.
IV ШКОЛАРИНА
Висина школарине за студенте прве године докторских студија износи 168.000,00
динара.
Школарина за стране држављане износи 3.000 евра по години.
V КОНКУРСНИ РОКОВИ
Пријављивање кандидата за упис на прву годину докторских академских студија је
17. 10. 2018. године од 11.00 до 13.00 часова.
Факултет ће објавити прелиминарну ранг листу по студијским програмима 18. 10. 2018.
године.
Кандидати имају право приговора на ранг листе 19. 10. 2018. године у времеу од 11.00
до 13.00 часова.
Коначне ранг листе по студијским програмима биће објављене 20. 10. 2018. године.
Упис примљених кандидата обавиће се 22. 10. 2018. године у времену до 13.00 до
15.00 часова.
VI ОСТАЛЕ ОДРЕДБЕ
1. Кандидати приликом пријаве на конкурс подносе на увид оригинал документа, а уз
пријавни лист (образац можете преузети у студентској служби факултета) предају
фотокопије следећих докумената:
- диплому о завршеним студијама или стеченом академском степену магистра наука,
- биографију и фотокопије научних и стручних радова (ако кандидат има објављених
радова),

- доказ о знању једног светског језика (уверење о положеном испиту из страног језика
на основним или мастер студијама),
- доказ о уплати накнаде за пријаву на конкурс.
2. Кандидат својим потписом на пријавном листу потврђује да прихвата правила
конкурисања на докторске студије, као и услове уписа, уколико буде остварио право на
упис.
3. За трошкове које факултет има у вези са спровођењем конкурса, кандидати плаћају
накнаду у износу од 10.000,00 динара на жиро рачун Факултета: 840-1906666-26 модел
97 позив на број 96227992017.

