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УЧИТЕЉСКИ ФАКУЛТЕТ У ПРИЗРЕНУ
- СА ПРИВРЕМЕНИМ СЕДИШТЕМ У ЛЕПОСАВИЋУ РАСПИСУЈЕ

К О Н К У Р С
ЗА УПИС СТУДЕНАТА У ПРВУ ГОДИНУ ОСНОВНИХ АКАДЕМСКИХ СТУДИЈА
НА СТУДИЈСКЕ ПРОГРАМЕ:
Разредна настава и Васпитач у предшколским установама

Учитељски факултет уписује у другом (септембарском) уписном року у прву годину
основних академских студија 48 студената:
1. На студијски програм РАЗРЕДНА НАСТАВА:
 који се финансирају из буџета Републике Србије
 самофинансирајућих

16 студената
30 студената.

2. На студијски програм ВАСПИТАЧ У ПРЕДШКОЛСКИМ УСТАНОВАМА:
 самофинансирајућих
2 студента.

Услови конкурса су једнаки за оба студијска програма.
Други конкурсни рок ће се обавити у периоду од 1. до 18. септембра 2020. године.
На конкурс за упис могу се пријавити кандидати који су завршили средње
образовање у четворогодишњем трајању.
Сви кандидати (осим оних који су завршили педагошку академију) подлежу
П Р О В Е Р И: физичких, музичких и говорних способности, која ће се одржати
3.9.2020. године у 1000 часова. (провера је елиминаторног карактера).
Пријемни испит се полаже путем писаног теста, и то:
1. ОПШТА КУЛТУРА И ИНФОРМИСАНОСТ
2. СРПСКИ ЈЕЗИК И КЊИЖЕВНОСТ

3.9.2020. године у 1200 часова
3.9.2020. године у 1400 часова

II
Пријављивање кандидата биће 1. и 2. септембра 2020. године.
Пријављивње кандидата може се извршити на два начина:

1. ПРЕДАЈОМ ДОКУМЕНТА у студентској служби Факултета од 900 до 1300 часова.
Приликом пријаве кандидати подносе:
ПРИЈАВНИ ЛИСТ (преузима се у студентској служби Факултета)
ОРИГИНАЛНА документа (на увид) и фотокопије следећих докумената:
- извод из матичне књиге рођених,
- сведочанства сва четири разреда завршене средње школе,
- диплому о положеном завршном, односно матурском испиту,
- доказ о уплати накнаде за полагање пријемног испита у износу од 6.000,00 динара.

2. ЕЛЕКТРОНСКИМ ПУТЕМ слањем на имјел ufp@pr.ac.rs
Приликом пријаве кандидати шаљу:
ПРИЈАВНИ ЛИСТ (преузмите са сајта)
СКЕНИРАНА следећа документа:
- извод из матичне књиге рођених,
- сведочанства сва четири разреда завршене средње школе,
- диплому о положеном завршном, односно матурском испиту,
- уплатницу накнаде за полагање пријемног испита у износу од 6.000,00 динара.
Накнаду за полагање пријемног испита кандидати уплаћују на жиро-рачун Факултета бр. 8401243666-41, позив на број: 976274231105, прималац: Учитељски факултет у Призрену - Лепосавићу.
(можете видети на сајту)

III
Објављивање прелиминарних резултата другог конкурског рока биће
4.9.2020. године.
Објављивање коначне ранг листе другог конкурског рока биће 7.9.2020. године.
Упис примљених кандидата је након објављивањља коначне ранг листе на огласној табли
и интернет страни Факултета и мора бити завршен у периоду од 8.9. до 18.9.2020. године.
За кандидата који се не упише у предвиђеном уписном року, сматраће се да је
одустао од уписа и на његово место биће уписан први наредни кандидат са Коначне ранг
листе.
Кандидати који стекну право УПИСА подносе следећа документа:
 сведочанства сва четири разреда завршене средње школе (оригинал),
 диплому о положеном завршном, односно матурском испиту (оригинал),
 извод из матичне књиге рођених или венчаних (оригинал),
 два обрасца ШВ-20 (добија се у Студентској служби Факултета),
 образац индекса (добија се у Студентској служби Факултета),
 две фотографије формата 3,5 x 4,5 cm,
 доказ о уплати накнаде на име трошкова уписа,
 доказ о уплати прве рате школарине за самофинансирајуће студенте.
Кандидати страни држављани подносе нострификована документа или потврду да
је започета нострификација потребних школских докумената.
Самофинансирајући студенти који се уписују у овом конкурсном року плаћају
на име школарине износ од =44.000,00 динара (у више рата) за школску
2020/2021. годину.
Школарина за студенте стране држављане износи =1.200,00 еура.
НАПОМЕНА: Студенти који у току основних академских и мастер студија изаберу и стекну
90 ЕСПБ из области Информатике могу изводити наставу ИНФОРМАТИКА И
РАЧУНАРСТВО од 5. до 8. разреда основне школе.
В. д. д е к а н а,
Проф. др Снежана С. Башчаревић, с.р.
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