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УНИВЕРЗИТЕТСКИ ЦЕНТАР ЗА РАЗВОЈ ОБРАЗОВАЊА 

21000 Нови Сад, Трг Доситеја Обрадовића 5 

Телефон: 021 485 2027, 021 485 2033 

Жиро рачун: 840-631666-25 (позив на број 05101636534) 

E-mail: studentska.sluzba@uns.ac.rs 

Интернет адреса: http://ucro.uns.ac.rs  

 

МАСТЕР АКАДЕМСКЕ СТУДИЈЕ 

 

1. Број слободних места за упис студената: 

 

На мастер академске студије Професор стручних предмета може се уписати укупно 50 студената: 

Студијски програм Буџет Самофин. Укупно 

Школарина 

за држављане 

Србије (дин.) 

Школарина 

за странце 

(евра) 

Професор 

стручних 

предмета 

на српском језику 5 35 40 
66.000,00 3.000,00 

на мађарском језику 2 8 10 

Укупно: 7 43 50   

НАПОМЕНА: 

Студент који се финансира из буџета може у том статусу да има уписан само један студијски 

програм на истом нивоу студија. 

 

2. Услови конкурисања: 

У прву годину мастер академских студија професор стручних предмета, може се уписати лице које је 

завршило одговарајуће основне академске студије утврђене студијским програмом и остварило: 

1. Најмање 240 ЕСПБ бодова – ако су основне академске студије у четворогодишњем трајању.  

2. Стечено високо образовање према прописима који су важили до дана ступања на снагу 

Закона о високом образовању. 

Одговарајућим, односно сродним областима сматрају се област техничко-технолошких наука, 

економских наука, правних наука, пољопривредних наука и медицинске науке. 

 

3. Полагање пријемног испита: 

Неопходно предзнање за упис на мастер академске студије Професор стручних предмета се 

проверава на пријемном испиту који обухвата и општу културу, информисаност и познавање 

енглеског језика, као и индивидуални интервју. Кандидати би требало да имају и покажу високу 

мотивацију за рад са младима у васпитно-образовном процесу.  

Редослед кандидата за упис утврђује се на основу пријемног испита, просечне оцене и дужине 

студирања на основним академским студијама, као и резултата интервјуа за увтрђивање склоности 

кандидата за наставни рад са младима. 

Пријемни испит доноси 90 поена и то: 

- Општа култура  (50 поена) 

- Познавање енглеског језика (10 поена) 

- Интервју којим се процењује склоност за рад са младима (максимално 30 поена). 

Минималан број поена на пријемном испиту које кандидат треба да оствари за упис на студијски 

програм је 40 поена. 

Успех из претходног школовања доноси 10 поена и то на следећи начин: 

просечна оцена са основних студија – 2 x (број година студирања-предвиђени број година) 

Редослед кандидата за упис на студије утврђује се према резултату постигнутом на основним 

академским студијама и резултату постигнутом на пријемном испиту, кандидат по оба основа може 

остварити највише 100 бодова. 

Пријемни испит се полаже писмено, осим интервјуа који ће се обављати усменим путем. 

Сва ближа обавештења у вези са спровођењем конкурса биће истакнута на огласним таблама и на 

сајту Универзитетског центра за развој образовања. Услови уписа прецизно су дефинисани 

правилима студирања. 

 

4. Конкурсни рок: 

- пријављивање кандидата: од 15.9. до 10.10.2014. године 

- полагање пријемног испита: 15. и 16.10.2014. године 

- објављивање прелиминарне ранг листе: 21.10.2014. године 
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- објављивање коначне ранг листе: 24.10.2014. године 

- упис примљених кандидата: од 27.10. до 29.10. 2014. године 

 

5. Документација која се подноси приликом пријављивања кандидата: 

Кандидати приликом пријаве на конкурс подносе на увид оригинална документа, а уз пријавни лист 

(преузети овде) подносе:  

1. копију дипломе о завршеним основним академским студијама; 

2. кратку биографију; 

3. доказ о уплати накнаде за полагање пријемног испита; 

Кандидат који је остварио право на упис подноси:  

1. једну фотографију формата 4,5 x 3,5 цм; 

2. извод из матичне књиге рођених; 

3. доказ о уплати накнаде на име трошкова уписа и премије за колективно осигурање 

студената; 

4. доказ о уплати накнаде за самофинансирајуће студенте. 

 
Потребну документацију доставити лично или послати поштом на адресу: 

Универзитет у Новом Саду 

Др Зорана Ђинђића 1 

21000 Нови Сад 

 
6. Новчане накнаде: 

- Трошкови полагања пријемног испита: 5.000, 00 динара 

- Материјални трошкови уписа: 5.000, 00 динара 

 

7. Критеријуми за утврђивање редоследа кандидата на ранг листи: 

Редослед кандидата за упис утврђује се на основу пријемног испита, просечне оцене и дужине 

студирања на основним академским студијама, као и резултата интервјуа за утврђивање склоности 

кандидата за рад са младима.  

За студијски програм Професор стручних предмета утврђује се ранг листа свих кандидата са 

укупним бројем бодова која се објављује на огласној табли и интернет страници Универзитетског 

центра за развој образовања. 

 

8. Начин и рокови за подношење жалбе на утврђени редослед: 

Кандидат може, у року од 36 сати од објављивања прелиминарне ранг листе на Универзитету, 

поднети приговор на регуларност Конкурсом утврђеног поступка пријемног испита или на своје 

место на ранг листи. Приговор се подноси Комисији за пријемни испит, која, у року од 24 сата од 

пријема приговора, доноси решење. 

 

9. Упис страних држављана: 

Страни држављанин може се уписати на студијски програм под истим условима као и домаћи 

држављанин.  

Страни држављанин плаћа школарину у току целог школовања, осим ако међународним споразумом 

или билателарним споразумом универзитета није другачије одређено.  

Страни држављанин може се уписати на студијски програм Професор стручних предмета  ако пружи 

доказ о познавању српског/мађарског и енглеског језика и ако је здравствено осигуран.  

Кандидат – страни држављанин, приликом пријављивања на конкурс, подноси решење о признавању 

стране високошколске исправе о завршеним основним академским студијама истог или сродног 

факултета.  

Уколико се не заврши поступак признавања стране високошколске исправе до тренутка пријаве на 

конкурс, кандидат може донети потврду да је поступак признавања у току, али у тренутку уписа 

поступак признавања мора бити завршен. 

Кандидат – страни држављанин, пре конкурисања, пише молбу Комисији за пријемни испит, која 

одлучује да ли кандидат испуњава услове за упис на мастер академске студије Професор стручних 

предмета.  

Према Споразуму о узајамном признавању докумената у образовању и регулисању статусних питања 

ученика и студената потписаном између Републике Србије и Републике Српске, дипломе студената 

из Републике Српске признају се без потребе спровођења поступка признавања. 

Пре уписа кандидат – страни држављанин дужан је да Факултету поднесе доказе:  

- да је здравствено осигуран за школску годину коју уписује;  



 
3 

- да влада српским/мађарским језиком, што доказује уверењем овлашћене комисије; 

- да влада енглеским језиком, што доказује уверењем овлашћене комисије. 

 

Проверу знања српског језика обавља Центар за српски језик као страни на Филозофском факултету 

у Новом Саду (http://www.srpski-strani.com/kontakt.htm). Проверу знања мађарског и енглеског језика 

обавља Центар за стране језике Филозофског факултета у Новом Саду.  

 

10. Напомена: 

Услови уписа кандидата држављана Црне Горе, држављана Републике Србије који су школовање 

завршили у иностранству, као и припадника српске националне мањине из суседних земаља биће 

регулисани општим одредбама заједничког конкурса који расписује Министарство просвете, науке и 

технолошког развоја Републике Србије. 

 

Информације, као и детаљан опис и садржај у вези са студијским програмом Професор стручних 

предмета, доступне су на сајту: www.ucro.uns.ac.rs. 

 

Додатне информације могу се добити на следеће бројеве телефона: 

Студентска служба Универзитета у Новом Саду - 021 485 2027, 021 485 2033. 

http://www.srpski-strani.com/kontakt.htm
http://www.ucro.uns.ac.rs/

