УНИВЕРЗИТЕТ У БЕОГРАДУ
УНИВЕРЗИТЕТ У КРАГУЈЕВЦУ

КОНКУРС
за упис на мастер академске студије: Образовне политике
(студијски програм за добијање заједничке дипломе) за
школску 2017/2018. годину
Мастер академске студије из области образовних политика одговарају на потребе
савременог друштва за стручњацима који ће развијати, реализовати, пратити и
истраживати образовне политике на различитим нивоима образовања и
учествовати у формирању нових образовних политика заснованих на подацима
и професионалном знању.
Студијски програм је резултат рада на TEMPUS пројекту “Education Policy Study
Programme in Serbia and Montenegro” припремљен је у сарадњи са Универзитетом
у Новом Саду, Универзитетом Црне Горе, Универзитетом у Љубљани
(Словенија), Универзитетом Архус (Данска), Католичким универзитетом у Левену
(Белгија), Министарством просвете и науке Републике Србије, Покрајинским
секретаријатом за образовање АП Војводине, Министарством просвјете и спорта
Републике Црне Горе и Центром за образовне политике из Београда.
Усклађеност студијског програма са добром праксом у европским установама
обезбедиле су својим учешћем иностране партнерске установе и искусни
стручњаци и истраживачи, са којима су се наставници са Универзитета у Београду
и Универзитета у Крагујевцу консултовали приликом разраде курикулума.
Студије трају два семестра (60 ЕСПБ бодова). Звање које се стиче савладавањем
студијског програма је мастер образовних политика. Диплому потписују ректори
Универзитета у Београду и Универзитета у Крагујевцу.
Организација наставе је прилагођена студентима који су у радном односу: настава
се одржава у блоковима (петак-субота-недеља). Највећи део литературе је на
енглеском језику те се од студената очекује знање енглеског језика.
Детаљи студијског програма доступни су на страницама:
http://www.bg.ac.rs/sr/studije/studije-uni/obraz-polit.php и www.pefja.kg.ac.rs
На студијски програм уписује се 50 студената, 30 на Универзитет у Београду (5
на терет буџета и 25 самофинансирајућих) и 20 самофинансирајућих студената
на Факултет педагошких наука Универзитета у Крагујевцу.

Висина годишње школарине за домаће држављане износи 98.000,00 динара, а за
странце 2.000,00 евра. Школарину је могуће платити у четири рате.
Услови уписа:
На мастер академске студије Образовне политике, могу се уписати кандидати
свих профила који имају завршене основне студије у четворогодишњем трајању
према ранијим прописима, односно основне академске студије у
четворогодишњем трајању (240 ЕСПБ), са знањем енглеског језика.
Уз пријаву на Конкурс кандидати подносе:
- диплому и додатак дипломи или уверење о завршеном студијском програму
првог степена са просечном оценом у току студија (оригинална документа се
предају на увид, а фотокопије докумената се предају уз пријаву на Конкурс)
- попуњен пријавни лист који ће бити доступан на сајту Универзитета у Београду
и на сајту Факултет педагошких наука Универзитета у Крагујевцу, Јагодина
- мотивационо писмо
- радну биографију (CV) у Europass формату на српском језику
- потврду о знању енглеског језика у Europass језички пасош формату на српском
језику
- препоруку послодавца, наставника или друге релевантне особе
- потврду о уплати надокнаде за трошкове конкурса
Трошкови конкурса су 2.500 динара (ж.р Универзитета у Београду бр: 8401835666-14, позив на бр. 411), а за кандидате који се уписују на Факултет
педагошких наука Универзитета у Крагујевцу 2.000 динара (ж.р. Факултета 8401292666-93)
У мотивационом писму (обима не већег од 5000 словних знакова, укључујући и
размак), кандидати треба да покажу претходно искуство у пољу образовних
политика и образовне праксе и/или да образложе своје интересовање за образовне
политике као поље истраживања и професионалног деловања.
Рангирање кандидата врши се на основу просечне оцене на претходним студијама,
квалитета мотивационог писма уз узимање у обзир радне биографије, препорука и
знања енглеског језика.
Кандидат може освојити максимално 100 бодова на основу просечне оцене,
квалитета мотивационог писма, радне биографије и препорука, знања енглеског
језика, као и на основу резултата на пријемном испиту (интервју).
• Под општом просечном оценом подразумева се просечна оцена са
основних студија помножена са 4. По овом основу кандидати могу стећи
највише 40 бодова.
• На основу радне биографије и препорука кандидати могу стећи највише 30
бодова.

•
•

На основу квалитета мотивационог писма кандидати могу стећи највише 20
бодова.
На основу знања енглеског језика кандидати могу стећи највише 10 бодова.

Пријемни испит (интервју) се организује уколико се пријави већи број кандидата.
У том случају кандидати могу стећи највише 10 бодова на основу интервјуа и
највише 10 бодова на основу мотивационог писма.

КОНКУРСНИ РОКОВИ
Пријављивање кандидата за упис на прву годину мастер академских студија је од 01.
до 29. септембра 2017. године.

Програмски савет студија, у случају већег броја пријављених кандидата, обавиће
интервју са свим пријављеним кандидатима до 05. октобра 2017. године у згради
Ректората Универзитета у Београду, Студентски трг бр. 1.
Програмски савет студија организоваће интервју уколико се пријави већи број
кандидата.
Упис на студијски програм ће се вршити уколико услов за упис стекне минимум
5 кандидата са оба Универзитета.
Пријаве се подносе на следеће адресе:
Универзитет у Београду – Студентски трг 1 , 11000 Београд, канцеларија бр. 5
Пријаве на Конкурс кандидата који конкуришу на Универзитету Београду се
подносе лично и морају бити поднете закључно са 29. септембром 2017. год.
Универзитет у Крагујевцу – Факултет педагошких наука
Милана Мијалковића 14, 35000 Јагодина
Универзитети објављују прелиминарну ранг листу пријављених кандидата на
огласним таблама и званичним интернет страницама. Кандидат може поднети
жалбу на регуларност поступка утврђеног конкурсом, или своје место на ранг
листи, у року од 36 сати од објављивања прелиминарне ранг листе на
Универзитету. Жалба се подноси уписној комисији студијског програма, на чији
предлог Координациона комисија студијског програма доноси решење по жалби у
року од 24 сата од пријема жалбе. Након одлучивања о жалби, утврђује се и
објављује коначна ранг листа свих кандидата са укупним бројем бодова стеченим
по свим критеријумима. Коначна ранг листа је основ за упис кандидата.

Настава на студијском програму мастер академских студија Образовне политике
почиње у октобру 2017. год. За додатне информације о упису, заинтересовани
кандидати могу да контактирају:
За све додатне информације обратити се на телефон: 011 3207-466, 011 3207494,011 3207 - 464 или на адресу jasmina.jokic@rect.bg.ac.rs или
marko.vasiljevic@rect.bg.ac.rs или bojana.marjanovic@rect.bg.ac.rs
Универзитет у Крагујевцу – Факултет педагошких наука у Јагодини, тел. 035
223-805 или адресу milan.lukic@pefja.kg.ac.rs или jelenat@gwu.edu

