КОНКУРС ЗА УПИС СТУДЕНАТА
У ПРВУ ГОДИНУ ОСНОВНИХ АКАДЕМСКИХ СТУДИЈА
ШКОЛСКЕ 2022/2023. ГОДИНЕ
– Распоред пријављивања и полагања пријемног испита –

На основу члана 98. Закона о високом образовању („Службени гласник РС“, број 88/17 и
73/18, 27/18 – др.закон, 67/19 и 6/20 – др.закони, 67/2021), члана 85. Статута Универзитета у
Београду („Гласник Универзитета у Београду“, број 201/18 и 207/19, 213/20, 214/20, 217/20,
230/21 и 232/22.), Правилника о упису студената на студијске програме Универзитета у
Београду („Гласник Универзитета у Београду“, број 208/19 и 212/19), Правилника о
утврђивању статуса кандидата и студента са ивалидитетом („Гласник Универзитета у
Београду“, бр. 234/22) и Одлуке Сената Универзитета у Београду o расписивању конкурса
за упис студената од 20. априла 2022. године, Универзитет у Београду расписује конкурс
за упис на основне академске студије.
1. Општи услови
У прву годину основних академских студија могу да се упишу кандидати који су
завршили средње образовање у четворогодишњем трајању.
Факултет прима укупно 410 студената и то:
Учитељски
факултет
Београд

Наставни студијски програм
- Студијски програм за
образовање учитеља
- Студијски програм за
образовање васпитача
УКУПНО

буџет

самофинансирајући

укупно

155

115

270

95

45

140

250

160

410
70

*У остваривању права уписа на студијски програм кандидати имају једнака права која не могу бити
ограничавана по основу пола, расе, брачног стања, боје коже, језика, вероисповести, политичког
убеђења, националног, социјалног или етничког порекла, инвалидности или по другом основу, положају
или околности.
Одлуком Сената Универзитета бр. 61201-1500/3-17 од 19. 04. 2017. године донете су измене и допуне
студијског програма основних и мастер студија за образовање учитеља, студентима се пружа
могућност да могу предавати и предмет Информатика и рачунарство у основној школи. (Опширније
информације налазе се у прилогу Конкурса)
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2. Подношење докумената
Подношење докумената на конкурс обавиће се 22, 23. и 24. јуна 2022. године од 10.00 до
13.00 часова.
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 (6.000,00 динара) и доказ о уплати
накнаде за полагање провере говорних, музичких и физичких склоности и
способности (4.000,00 динара), уплаћује се на текући рачун Учитељског факултета
број: 840-1906666-26, модел 97, позив на број 943002022).
Кандидати приликом пријаве на Конкурс подносе фотокопије тражених докумената
(фотокопије не морају бити оверене) и на увид ОРИГИНАЛНА ДОКУМЕНТА (фотокопије се не
враћају).
У периоду од 17. до 24. јуна 2021. године могућа је online пријава на конкурс. Све информације
о online пријави налазе се на сајту факултета http://www.uf.bg.ac.rs/upis/upis-2022-O.html.
Кандидатима се приликом пријаве омогућује избор опредељивања за оба студијска програма
и могућност избора студијског програма у наставним одељењима у Вршцу или Новом Пазару.
За сваки студијски програм прави се јединствена ранг листа.
Кандидат који је навео другу, односно трећу жељу, рангира се на следећи начин:
Прво се врши рангирање по првој жељи. Уколико је кандидат испунио услове за упис на
буџет ту се завршава његово рангирање. У случају да је на првој жељи кандидат на
самофинансирању или није уопште испунио услове за упис, онда се рангира по другој,
односно трећој жељи. Кандидат се равноправно рангира на ранг листама студијских
програма за које је конкурисао.
Листа пријављених кандидата биће истакнута 25. јуна 2022. године.
3. Провера склоности и способности
Провера склоности и способности (говорне, музичке и физичке) обавиће се: у Београду 26. јуна
и 27. јуна 2022. године у 09,00 часова.
Провера 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.
Резултати провера склоности и способности биће објављени 27. јуна 2022. године у 19.00
часова.
Кандидати могу предати приговоре на резултате провере склоности и способности 28. јуна
2022. године од 10.00 до 12.00 часова у Студентској служби.
Коначни резултати провера склоности и способности биће објављени 28. јуна 2022. године
у 14.00 часова.
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4. Пријемни испит
Распоред полагања класификационог испита, по просторијама, биће објављен 28. јуна 2022.
године на сајту и огласним таблама Факултета (Краљице Наталије 43 и Љутице Богдана
46), до 19.00 часова.
Кандидати који задовоље на провери склоности и способности, класификациони испит
полажу 29. јуна 2022. године.
- 9:00 ТЕСТ ИЗ СРПСКОГ ЈЕЗИКА И КЊИЖЕВНОСТИ
- 10:30 ТЕСТ ИЗ ОПШТЕ КУЛТУРЕ И ИНФОРМИСАНОСТИ
Кандидати су обавезни да на полагање класификационог испита понесу само личну карту (или
пасош), доказ о уплати за полагање класификационог испита (износ од 5.900,00 динара
уплаћује се на на текући рачун Учитељског факултета број: 840-1906666-26, модел 97, позив на
број 134002022), прибор за писање и 0,5 литара воде (по жељи).
Строго је забрањено уношење на Факултет свих апарата (мобилних телефона, дигитрона,
електронских уређаја итд.), као и било чега другог што угрожава регуларност испита.
Због непоштовања наведених упутстава, кандидати ће без упозорења
бити удаљени са полагања пријемног испита.

5. Ранг листе
Прелиминарна ранг листа биће објављена 30. јуна 2022. године до 18.00 часова.
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 01.
јула 2022. год. од 10.00 до 12.00 часова Студентској служби, уз доказ о уплати на текући рачун
број 840-1906666-26, модел 97, позив на број 834012022и то:
- Увид у тест 500,00 динара
- Приговор 1.000,00 динара
Решење Комисије за упис кандидата у прву годину студија по приговору доноси се у року од 24
сата од пријема приговора, а најкасније 02. јула 2022. године у 12.00 часова.
Жалбе на решење Комисије подносе се декану 02. јула 2022. до 14.00 часова.
Декан доноси решење по жалби у року од 24 сата од пријема жалбе – 03. јула 2022. год. до
14.00 часова.
Коначна ранг листа објављује се 03. јула 2022. године до 17.00 часова.
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6. Упис
Упис примљених кандидата обавиће се 04. и 05. јула 2022. године, по следећем распореду.
Студијски програм за образовање учитеља
Кандидати од редног броја 1 до редног броја 70 уписиваће се 04. јула 2022. године у периоду
од 09.30 до 11.30 часова.
Кандидати од редног броја 71 до редног броја 155 уписиваће се 04. јула 2022. године у периоду
од 11.30 до 13.30 часова.
Кандидати од редног броја 156 до редног броја 210 уписиваће се 05. јула 2022. године у периоду
од 10.00 до 11.30 часова.
Кандидати од редног броја 211 до редног броја 270 уписиваће се 05. јула 2022. године у периоду
од 11.30 до 13.00 часова.

Студијски програм за образовање васпитача
Кандидати од редног броја 1 до редног броја 49 уписиваће се 04. јула 2022. године у периоду
од 09.30 до 11.00 часова.
Кандидати од редног броја 50 до редног броја 95 уписиваће се 04. јула 2022. године у периоду
од 11.00 до 13.00 часова.
Кандидати од редног броја 96 до редног броја 118 уписиваће се 05. јула 2022. године у периоду
од 10.00 до 11.00 часова.
Кандидати од редног броја 119 до редног броја 140 уписиваће се 05. јула 2022. године у периоду
од 11.00 до 12.30 часова.
*
Школарина за самофинансирајуће студенте износи 102.000,00
динара. Школарина за стране студенте износи 2.000 евра.
*
Кандидати после редног броја 270 за Студијски програм за образовање учитеља, односно 140
за Студијски програм за образовање васпитача нису стекли право уписа у складу са
Конкурсом за упис у прву годину основних студија у школској 2022/2023. години.
Кандидати са коначне ранг листе морају се строго придржавати 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.
Прозивање за упис на евентуално упражњена места за оба студијска програма обавиће се 05.
јула 2022. године у Свечаној сали, на првом спрату, у 14.00 часова. Обавезно је лично

присуство кандидата.
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ПРИЛОГ

Обавештење о програму „Образовање учитеља за извођење образовно-васпитног рада из
предмета Информатика и рачунарство у основној школи“

Одлуком Сената Универзитета бр. 61201-1500/3-17 од 19. 04. 2017. године донете су измене и
допуне студијског програма основних и мастер студија за образовање учитеља и одређено да
њихов носилац буде Учитељски факултет, чиме су се створили услови за подизање компетенција
учитеља у области информатичког образовања, као предуслова за њихово укључивање у
реализацију образовно-васпитног рада из предмета Информатика и рачунарство у основној
школи.
На основу позитивног Мишљења Завода, Министарство је усвојило измене и допуне Правилника
о степену и врсти образовања наставника који изводе образовно-васпитни рад из изборних
предмета у основној школи (Сл. гласник РС- Просветни гласник бр. 11/17), додавањем могућности
да наставу и друге облике васпитно-образовног рада за предмет Информатика и рачунарство
може да изводи и мастер учитеља који је током студирања остварио 90 ЕСПБ из ове области и
одбранио мастер рад из ове области. Програм Образовање учитеља за извођење образовноваспитног рада из предмета Информатика и рачунарство у основној школи обухвата листу
акредитованих изборних предмета који носе одређен број ЕСП бодова.

У оквиру програма оспособљавања мастер учитеља за извођење наставе у основним школама на
предмету Информатика и рачунарство, студентима се омогућава да у току редовног студирања
додатним полагањем предмета из области информатике, стекну довољан број ЕСПБ бодова (90
ЕСПБ на основним студијама и на мастер студијама) који им омогућава да, након завршетка студија,
могу предавати предмет Информатика и рачунарство.
У додатку дипломе, завршених мастер академских студија, биће уписано да је кандидат поред
основне професије учитеља, оспособљен са 90 кредита и за извођење наставе из информатике и
рачунарства у основној школи.
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