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УЧИТЕЉСКИ ФАКУЛТЕТ 

Краљице Наталије 43 

Телефон: 2686-787 

Факс: 011/2641-060 

Е-mail: suzana.bura@uf.bg.ac.rs 

Интернет адреса: www.uf.bg.ac.rs 

СТУДИЈСКИ ПРОГРАМИ ЗА КОЈЕ СЕ КОНКУРС РАСПИСУЈЕ 

Образовање мастер учитеља (60 ЕСПБ) 

Образовање мастер васпитача (60 ЕСПБ) 

 

 

У прву годину мастер студија могу се уписати кандидати који имају стечено високо образовање - 

Студијски програм за образовање учитеља (професора разредне наставе) и Студијски програм за 

образовање васпитача (240 ЕСПБ). 
1. кандидати који су претходно остварили обим основних академских студија од 240 ЕСПБ бодова на 
Учитељском факултету Универзитета у Београду; 
2. кандидати који су претходно остварили обим основних академских студија од 240 ЕСПБ бодова 
на учитељским/педагошким факултетима ван Универзитета у Београду, чији је оснивач Република 
Србија; 

3. кандидати који су претходно остварили обим основних академских студија од 240 ЕСПБ бодова 

на студијама које нису као одговарајуће утврђене студијским програмом, под условом да положе 

диференцијалне испите. Садржај и обим диференцијалних испита, као и састав испитне комисије 

одређује Наставно научно веће на предлог катедре; 

4. кандидати који су претходно остварили обим академских студија од 300 ЕСПБ бодова који се 

остварују интегрисано у оквиру основних и мастер студија које нису као одговарајуће утврђене 

студијским програмом, под условом да положе диференцијалне испите. Садржај и обим 

диференцијалних испита, као и састав испитне комисије одређује Наставно научно веће на предлог 

катедре. 

 
МЕРИЛА ЗА РАНГИРАЊЕ 
Кандидати који конкуришу за упис на мастер студије рангираће се на основу Правилника о условима, 

начину и поступку уписа и студирања на мастер студијама (http://www.uf.bg.ac.rs). 

Редослед кандидата (Р) за упис на мастер студије утврђује се на основу опште просечне оцене 

остварене на претходно завршеним студијама и дужине трајања студија према следећој 

методологији: просечној оцени (ПО) оствареној на претходно завршеним основним студијама додаје се 

количник просечне оцене (ПО) и година студирања (ГС), односно Р= ПО+ПО/ГС. 
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 броја студената који је одобрен за упис. 

ВИСИНА ШКОЛАРИНЕ: 

ВИСИНА ШКОЛАРИНЕ за држављане Републике Србије: 135.600,00 динара. 

ВИСИНА ШКОЛАРИНЕ за стране држављане: 2.500,00 евра 

БРОЈ СТУДЕНАТА: 
 

Буџет Самофинансирање 

- Образовање мастер учитеља 40 160 
- Образовање мастер васпитача 20                 180 

ПОСЕБНИ УСЛОВИ ЗА УПИС: 
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