
Факултет педагошких наука Универзитета у Крагујевцу 

 

 

 

 

 

 

ИЗВЕШТАЈ 

О САМОВРЕДНОВАЊУ И ОЦЕЊИВАЊУ КВАЛИТЕТА 

  

 

 

 

 

 

 

 

Прилог 8.1. Правилник о процедури пријема студената  

 





































 1



 
 

Услови уписа 
Члан 5. 

У прву годину дипломских академских студија- мастер може се уписати лице које 
је завршило  основне академске студије на одговарајућем  студијском програму који се 
остварује на Факултету  и   лице које је завршило основне академске студије на другом 
одговарајућем факултету . 

Лица из става 1. овог члана могу се уписати на студијске програме дипломских 
академских студија који имају: 

o 60 ЕСПБ бодова, ако су остварила обим основних  студија од најмање 240 
ЕСПБ бодова 

o 120 ЕСПБ бодова, ако су остварила обим основних студија од најмање 180 
ЕСПБ бодова. 

 
               Студијским програмом, односно одлуком Наставно - научног већа Факултета  
утврђује се који су студијски програми основних студија одговарајући за наставак студија 
на одређеном студијском  програму, на одређеном смеру  и  допунски програмски 
садржаји које кандидати морају савладати, у случајевима када  студијски програми 
основних студија нису одговарајући. 

Члан 6. 
                Лица која имају стечено високо образовање по прописима који су важили пре 
ступања на снагу Закона о високом образовању имају право на упис на студије из члана 5. 
овог правилника, и то: 
                  1.  лица која имају стечено високо образовање на учитељском или педагошком 
факултету или другом одговарајућем факултету у трајању од најмање осам семестара имају 
право да упишу дипломске академске студије у обиму од најмање 60 ЕСПБ бодова,  под 
условима утврђеним студијским програмом дипломских академских студија и 
                 2.  лица која имају стечено високо образовање у трајању мањем од осам 
семестара имају право да упишу дипломске академске студије у обиму од најмање 120 
ЕСПБ бодова. Ово лице може уписати дипломске академске студије у обиму од 60 ЕСПБ 
бодова, уз накнадно савладавање садржаја одговарајућег студијског програма основних 
академских студија у обиму од 60 бодова, у складу са студијским програмом дипломских 
академских студија. 
                                                              Јавни конкурс за упис 
 

                                                        Члан  7. 
Конкурс  за упис студената на студијске програме  дипломских академских студија 

садржи:  
             1. број студената за сваки студијски програм по смеровима који се остварују на 
Факултету, 

     2. услове за упис, 
     3. мерила за утврђивање редоследа кандидата, 
     4. поступак спровођења конкурса, 
     5. начин и рокове за подношење жалбе на утврђени редослед кандидата, 

              6.висину школарине коју плаћају студенти чије се  студирање не финансира из 
буџета, 
              7. по потреби, и друге услове у складу са Правилником Универзитета. 
 

Члан 8. 
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Кандидати приликом пријаве на конкурс за упис на дипломске академске студије  
подносе на увид оригинална документа, а уз пријавни лист предају оверене фотокопије 
следећих докумената : 

1. пријавни лист   са  назнаком студијског програма, 
             2. диплому о положеном завршном факултету, а кандидати који долазе са других 
факултета и уверење о положеним испитима, 

       3. извод из матичне књиге рођених, 
              4. уверење о држављанству. 

Поред докумената из става 1.овог члана, кандидати подносе и доказ о уплати  
накнаде за упис и других потребних  накнада које утврди Факултет. 

Кандидат својим потписом на пријавном листу потврђује да прихвата правила 
конкурисања на дипломске академске студије, као и услове уписа уколико буде остварио 
право на упис. 
 
 

                                     Мерила за утврђивање редоследа за упис 
 

      Члан 9. 
 Редослед кандидата за упис у прву годину  дипломских академских студија – 
мастер утврђује се на основу опште просечне оцене остварене на основним студијама и 
времена студирања на основним студијама. 
 
                                                              Члан 10. 
           Општа просечна оцена остварена на основним студијама и време студирања на 
основним студијама исказују се бодовима, на следећи начин : 

Број бодова на основу опште просечне оцене остварене на основним студијама   =                      
општа  просечна оцена 

           -------------------------------- x 75. 
                             10 
           Број бодова по основу времена студирања на основним студијама израчунава се 
према  следећој формули: 
           Број бодова  = 1200/ време студирања изражено у  месецима ( за четворогодишње 
студије), 
           Број бодова = 1250/ време студирања изражено у месецима ( за петогодишње тудије) 
           Бро одова =  750/ време студирања изражено у  месецима ( за  трогодишње тудије) ј б
           Број бодова по свим основама и укупан број бодова рачуна се заокруживањем на две 
децимале. 

Утврђивање ранг листе 
 

Члан 11. 
Редослед кандидата за упис у прву годину  дипломских академских студија 

утврђује Комисија Факултета из члана 2.став 3. овог правилника. 
 За сваки  смер  студијског програма утврђује се ранг листа  кандидата са укупним 
бројем бодова  на основу опште просечне оцене остварене на основним студијама и 
времена студирања на основним студијама. 
 
                                                                      Члан 12 . 
             Факултет објављује   прелиминарну  ранг листу пријављених кандидата на огласној 
табли и интернет страници Факултета и Универзитета у року који је утврђен конкурсом. 
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Члан 13 . 
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 
Факултету. 

Жалба се подноси Комисији за упис , на чији предлог  декан Факултета доноси 
решење  у року од 24 часа од пријема жалбе. 

 
                                                         Члан 14. 
После одлучивања о жалби Факултет утврђује коначну ранг листу свих кандидата 

по смеровима са укупним бројем бодова стеченим по свим критеријумима. 
Коначна ранг листа објављује се на интернет странама Универзитета, огласној 

табли и интернет странама Факултета. 
Коначна ранг листа је основ за упис кандидата. 
 

Упис кандидата 
 

Члан 15. 
Кандидат се може уписати у  прву годину дипломских академских студија   

уколико се налази на јединственој ранг листи до броја одобреног за упис на терет буџета, 
односно  до броја одобреног за упис  самофинансирајућих студената. 
           

Члан 16. 
             Кандидат који  се на ранг листи налази испод броја одобреног за упис на одређеном 
смеру за који се определио, може се определити за други студијски смер на коме има 
слободних места. У том случају кандидати, који су рангирани на одређеном студијском 
смеру задржавају своја места на ранг листи, а новопримљени се  придодају. 
 
 

Члан  17. 
              Кандидат који је стекао право на упис , а не упише се у за то предвиђеном року, 
губи право на упис. 

 Ако се кандидат, који је остварио право на упис на одређеном смеру не упише у 
предвиђеном року, Факултет ће  уписати уместо њега следећег кандидата, према редоследу 
на коначној ранг листи , у року утврђеном конкурсом. 

 
Члан  18. 

             Кандидат који је остварио право на упис  подноси: 
       - оригинална документа , 
       - два пријавна листа  ( образац ШВ 20), 
       - индекс и 
      - три фотографије формата 4х 6 цм. 

Самофинансирајући студенти подносе и доказ о уплати школарине. 
Фотокопије докумената кандидата који нису примљени на конкурс се не враћају. 

 
                                      Прелазне и завршне одребе 
 
                                                          Члан 19. 
На рад Комисије за упис из члана 2. став  3. овог правилника сходно се примењују 

одредбе члана 13. Правилника о упису студената у прву годину основних студија. 
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