
 
  

УНИВЕРЗИТЕТ У КРАГУЈЕВЦУ 

ФАКУЛТЕТ ПЕДАГОШКИХ НАУКА 

 

К О Н К У Р С 

ЗА УПИС СТУДЕНАТА НА МАСТЕР АКАДЕМСКЕ СТУДИЈЕ 

ЗА ШКОЛСКУ 2022/2023. ГОДИНУ 

други конкурсни рок 

 

Студијски програм: ПРОФЕСОР ПРЕДМЕТНЕ НАСТАВЕ 

Академски назив: Мастер професор предметне наставе 

 

 

Факултет педагошких наука Универзитета у Крагујевцу, Јагодина, у прву годину 

мастер академских студија на студијском програму Професор предметне наставе, у 

школској 2022/2023. години, уписује 10 студената (који плаћају школарину). 

 

 

УСЛОВИ УПИСА 

 

Мастер академске студије трају два семестра (најмање 60 ЕСПБ), при чему студент 

завршетком основних академских студија и мастер академских студија мора укупно 

стећи најмање 300 ЕСП бодова. 

На мастер академске студије могу се уписати кандидати: 

а) који су завршили основне академске студије у трајању од осам семестара, 

остварили најмање 240 ЕСП бодова из области друштвено-хуманистичких, 

техничко-технолошких, природно-математичких, медицинских наука или из 

области уметности, и 

б) са завршеним основним студијама у трајању од најмање осам семестара из 

области друштвено-хуманистичких, техничко-технолошких, природно-

математичких, медицинских наука или из области уметности, који имају стечено 

високо образовање по прописима који су важили до дана ступања на снагу Закона 

о високом образовању. 

 

 

МЕРИЛА ЗА УТВРЂИВАЊЕ РЕДОСЛЕДА КАНДИДАТА 

  

Упис на студијски програм одређен је бројем расположивих места и местом 

кандидата на ранг листи.  



Место на ранг листи утврђује се на основу опште просечне оцене на основним 

академским студијама и времена студирања на основним академским студијама. 

 

 

КОНКУРСНИ РОКОВИ 

 

 Датум 

Подношење пријава на конкурс  

а) у Служби за студентска и наставна 

питања  

б) онлајн 

од 17.10. до 21.10.2022. године  

од 9:00 до 14:00 часова 

од 00:00 до 24:00 

Прелиминарна ранг листа 
до 24.10.2022. године  

до 15:00 часова 

Коначна ранг листа 
до 26.10.2022. године 

до 15:00 часова 

Упис 
27. и 28.10.2022. године 

од 9:00 до 14:00 часова 

 

 

КОНКУРСНА ДОКУМЕНТАЦИЈА 

 

 

Учесници конкурса при пријављивању подносе: 

 

1) пријавни лист са називом студијског програма (добија се на Факултету или се 

преузима са сајта Факултета), 

2) фотокопију дипломе о завршеном факултету,   

3) очитану личну карту или фотокопију личне карте, и 

4) признаницу о уплати пријаве на конкурс за упис у износу од 2.000,00 динара на 

жиро рачун: 840-1292666-93,  

позив на број: 742371-04940,  

корисник: Факултет педагошких наука Универзитета у Крагујевцу, Јагодина. 

 

На захтев служби Факултета кандидат мора доставити фотокопију дозволе за рад 

претходног факултета за извођење студијског програма у време уписа на студије 

првог степена. 

 

ВАЖНО: Кандидатима је омогућена онлајн пријава на конкурс. Сви кандидати могу 

скенирати сву потребну оригиналну документацију и послати је на мејл адреду:  

 

prijemnimaster22@pefja.kg.ac.rs 

 

 



 

НАЧИН И РОКОВИ ЗА ПОДНОШЕЊЕ ЖАЛБЕ НА УТВРЂЕНИ РЕДОСЛЕД 

 

Кандидат може поднети жалбу на регуларност поступка утврђеног конкурсом или 

своје место на ранг листи у року од 24 сата од објављивања прелиминарне ранг листе 

на Факултету. Жалба се подноси Комисији за упис, на чији предлог декан Факултета 

доноси решење у року од 24 сата од пријема жалбе. 

Кандидат је остварио право на упис уколико се налази на ранг листи до броја који 

је конкурсом предвиђен за упис. 

Кандидат који је остварио право на упис, а у предвиђеном року није извршио упис, 

губи то право, а уместо њега право на упис стиче следећи кандидат на ранг листи 29. 

октобра 2022. године у времену од 10:00 до 12:00 часова. 

 

ШКОЛАРИНА 

 

 

Школарина износи 78.000,00 и може се измирити у целини при упису, са попустом 

од 10%, или у oсам једнаких месечних рата, почев од уписа године студија и закључно 

са овером пролећног семестра. 

 

ДОКУМЕНТАЦИЈА ЗА УПИС 

 

Кандидати који стекну услов за упис подносе: 

 

1) оверену фотокопију дипломе о завршеном факултету,  

2) два обрасца ШВ-20 (статистички извештај о упису студената) - преузима се са 

сајта Факултета, 

3) индекс (набавља се у Скриптарници Факултета), 

4) две (2) фотографије формата 4 cm х 6 cm, 

5) самофинансирајући студенти подносе и доказ о уплати школарине на  

жиро рачун: 840-1292666-93 

позив на број: 742371-04940 

корисник: Факултет педагошких наука Универзитета у Крагујевцу, Јагодина.  

 

 

 

ПРЕДСЕДНИК КОМИСИЈЕ ЗА УПИС 

Проф. др Илијана Чутура 


