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К О Н К У Р С
ЗА УПИС КАНДИДАТА НА ДОКТОРСКЕ СТУДИЈЕ
УЧИТЕЉСКОГ ФАКУЛТЕТА У ПРИЗРЕНУ – ЛЕПОСАВИЋУ
ЗА ШКОЛСКУ 2020/21.
Универзитет у Приштини – Косовској Митровици у школској 2020/21.
20
уписује
5 (пет) студената (2 студента која се финасирају из буџета РС и 3 студента у
статусу самофинасирајућег студента)
студента у прву годину акредитованих докторских
студија на студијски програм МЕТОДИКА НАСТАВЕ (Модул: Методика наставе
природе и друштва), чији је носилац Учитељски факултет у Призрену Лепосавићу.

I СТУДИЈСКИ ПРОГРАМ
Студијски програм докторских студија траје 3 (три) године (6 (шест)
семестара). Садржи обавезне и изборне предмете у укупном обиму 180 ЕСПБ.

II ОПШТИ УСЛОВИ КОНКУРСА
На докторске студије може се уписати кандидат који има:
1) завршене основне академске студије разредне наставе (240 ЕСПБ) и мастер
академске студије разредне наставе (60 ЕСПБ), односно завршене четворогодишње
студије разредне наставе по прописима који су важили до ступања на снагу Закона
Зак
о
високом образовању, а који је остварио минималну просечну оцену 8,00 (осам и
0/100) на свим појединачним нивоима студија;
2) завршене основне академске студије разредне наставе (240 ЕСПБ) и мастер
академске студије педагогије (60 ЕСПБ) или мастер академске студије за васпитаче у
предшколским установама (60ЕСПБ),
(60ЕСПБ) а који је остварио минималну просечну оцену
8,00 (осам и 0/100) на свим појединачним нивоима студија;
3) завршене основне академске студије за васпитаче у предшколским
установама (240 ЕСПБ) и мастер академске студије разредне наставе (60 ЕСПБ), а
који је остварио
о минималну просечну оцену 8,00 (осам и 0/100) на свим
појединачним нивоима студија;
4) завршене одговарајуће основне академске студије (240 ЕСПБ) и мастер
академске студије разредне наставе (60 ЕСПБ),
ЕСПБ) а који је остварио минималну
просечну оцену 8,00 (осам и 0/100) на свим појединачним нивоима студија;
5) завршене основне академске студије за васпитаче у предшколским
установама (240 ЕСПБ) и мастер академске студије за васпитаче у предшколским
установама (60 ЕСПБ) или мастар студије педагогије (60 ЕСПБ),
ЕСПБ), а који је остварио
минималну просечну оцену 8,00 (осам и 0/100).
6) завршене основне академске студије педагогије (240 ЕСПБ) и мастер
академске студије педагогије (60 ЕСПБ), односно
о завршене четворогодишње студије
педагогије по прописима који су важили до ступања на снагу Закона о високом
образовању, а који је остварио минималну просечну оцену 8,00 (осам и 0/100).

Поред општих услова, кандидати из тачке 5 и 6, става 1 општих услова, као
услов за упис на докторске студије полажу и допунски испит из наставних садржаја
из Методике наставе српског језика и књижевности, Методике наставе математике,
Методике наставе природе и друштва, Методике наставе физичког васпитања,
Методике наставе музичке културе и Методике наставе ликовне културе.
Кандидати који су у обавези да полажу допунски испит програм за полагање
могу преузети непосредно у служби Факултета или на лични захтев путем имејла
ufp@pr.ac.rs .
Редослед кандидата за упис у прву годину докторских студија утврђује се на
основу следећих критеријума:
• просечне оцене на основним академским студијама (ПО пута 4), а за
студенте који су основне академске студије звршили у четворогодишњем трајању
пре ступања на снагу Закона (ПО пута 5),
• просечне оцене на мастер академским студијама (ПMО пута 1),
• дужине студирања (укупан број месеци студирања подељен с бројем
предвиђених месеци студирања пута 10) и
• броја бодова остварених на основу објављених радова у складу с важећим
Правилником о вредновању научноистраживачког рада надлежног Министарства
(максимално 10 поена).
Ранг-листу сачињава комисија коју именује Веће Факултета на предлог
Колегијума.
У случају да два или више кандидата имају исти број бодова, као додатни
критеријум разматрају се:
1) претходно завршене студије по тачкама 1 до 6 става 1 општих услова
конкурса;
2) укупан број остварених поена на основу завршених основних академских
студија;
3) укупан број бодова остварених на основу објављених радова у складу са
важећим Правилником о вредновању научноистраживачког рада надлежног
Министарства;
4) просечна оцена из уже стручних предмета;
Саставни део услова конкурса јесте Правилник о докторским студијама
доступан на званичном сајту Учитељског факултета у Призрену – Лепосавићу.
У остваривању права уписа на студијски програм кандидати су једнаки и
њихова права не могу бити условљена или ограничена на основу пола, расе, брачног
стања, боје коже, језика, вероисповести, политичких убеђења, националног,
социјалног или етничког порекла, инвалидности или по другом сличном основу,
положају или околности.

III УПИС СТРАНИХ СТУДЕНАТА
Страни држављанин може се уписати на студијски програм као и држављани.
Републике Србије.
Приликом пријављивања на Конкурс, кандидати – страни држављани, , подносе
нострификовану диплому о завршеним студијама и оствареном броју ЕСПБ у складу
с важећим Правилником Универзитета за наставак школовања.
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Пре уписа кандидат – страни држављанин је дужан да Факултету поднесе
следеће доказе:
- да је здравствено осигуран за школску годину коју уписује,
- да влада српским језиком, што доказује уверењем надлежне комисије.

IV ШКОЛАРИНА
Висина школарине за студенте прве године докторских студија износи
130.000,00 (стотридесетхиљада и 0/100) динара.
Школарина за стране држављане износи 3.000,00 (трихиљаде и 0/100) евра по
години.

V КОНКУРСНИ РОКОВИ
Конкурс за упис студената у прву годину докторских студија отворен је од 04.
11. – 20. 11. 2020. године.
Кандидати из тачке 5 и 6 става 1 општих услова, допунски испит полажу
23.11.2020. године.
Факултет ће објавити прелиминарну ранг листу 24. 11. 2020. у 15,00 часова с
подацима о оствареном броју поена сваког појединачног кандидата у смислу свих
појединачних услова овог конкурса.
Кандидати имају право приговора на прелиминарну ранг листу до 26.11.2020.
до 15,00 часова, а у обавези су да уз приговор предају и образоложење – непосредно
служби Факултета или електронским путем на имејл ufp@pr.ac.rs. Неопходно је да
кандидат као своју користи имејл адресу коју је назначио у пријавном листу.
Коначна ранг листа биће објављена 26. 11. 2020. године.
Упис кандидата у прву годину докторских студија који су стекли право уписа
обавиће се од 26. до 30. 11. 2020. године.

VI ОСТАЛЕ ОДРЕДБЕ
1. Кандидати приликом пријаве на конкурс уз пријавни лист (преузима се у
студентској служби или на званичном сајту Факултета) подносе на увид оригинал и
оверене копије следећих докумената:
- извод из матичне књиге рођених;
- уверење о држављанству (за стране држављане);
- диплому о завршеним основним академским студијама с додатком дипломи или
уверење о завршеним основним академским студијама с уверењем о положеним
испитима;
- диплому о завршеним мастер академским студијама с додатком дипломи или
уверење о завршеним мастер академским студијама с уверењем о положеним испитима;
- нострификовану диплому стечену у иностранству према Правилнику
Универзитета у Приштини – Косовској Митровици за наставак школовања (важи за све
кандидате који су диплому стекли у иностранству);
- сертификат о знању једног светског језика на нивоу Б1 или уверење о свим
положеним испитима из страног језика на свим појединачним нивоима студија;
- биографија или биографија с библиографијом уколико кандидат има објављене
радове;
- оригинални примерак, копије или ПДФ верзија на ЦД-у објављених књига,
уџбеника, практикума и слично (за кандидате који су исте објавили);
- копију објављених радова или ПДФ верзија на ЦД-у (за сваки рад: насловна
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страна зборника или часописа, садржај, странице на којима је текст рада и страница на
којој су видљиви подаци о ЦИП-у, УДК ако постоји на раду, ISBN или ISSN) за кандидате
који имају објављене радове;
- доказ о уплати накнаде за пријаву по конкурси и доказ о уплати накнаде
полагање допунског испита (само за кандидате који исти требају полагати).
2. Комплетну конкурсну документацију с попуњеним пријавним листом кандидати
подносе студентској служби факултета у назначеном термину у времену од
08,00 – 15,00 часова (Учитељски факултет у Призрену – Лепосавићу, Ул. Немањина бб,
38218 Лепосавић, контакт телефон: 00-381-28-84-164, имејл: ufp@pr.ac.rs).
3. Уколико буде остварио право на упис, кандидат својим потписом на пријавном
листу потврђује да прихвата правила конкурисања на докторске студије, као и услове
уписа.
4. Кандидати на име накнаде за пријаву по конкурсу уплаћују 5.000,00
(петхиљада и 0/100) динара на рачун сопствених прихода Факултета:
840-1243666-41, модел 97, позив на број 6874231103.
5. Кандидати на име накнаде за полагање допунског испита уплаћују 10.000,00
(десетхиљада и 0/100) динара на рачун сопствених прихода факултета:
840-1243666-41, модел 97, позив на број 6874231103 (само за кандидате који су у
обавези да полажу овај испит).
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