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Стандард 1. Структура студијског програма 

Студијски програм садржи елементе утврђене законом (који се детаљно исказују у 

одговарајућим стандардима) 

Назив студијског програма основних академских студија (ОАС) је: Студијски програм 

основних академских студија: Разредна настава.  

Општи циљ студијског програма: образовање студената за обављање учитељске 

професије у млађим разредима основне школе.  

 Исходи процеса учења су стицање у свету препознатљивих знања студената да: 

разумеју професију и улогу учитеља у настави и ван ње и прихвате различите улоге учитеља као 

професионалног идентитета; познају когнитивни, социјални и афективни развој деце млађег 

школског узраста; планирају, реализују и вреднују наставу у млађим разредима основне школе; 

користе савремена научна сазнања из свих предметних области у млађим разредима основне 

школе; сарађују са релевантним актерима и истражују проблеме наставе у млађим разредима 

основне школе. 

 Завршетком студија студенти стичу стручни академски назив дипломирани учитељ. 

 Услови за упис дефинисани су Правилником о упису на основне академске студије.  

 У оквиру курикулума постоји укупно 59 предмета. У односу на укупан број ЕСПБ 

обавезни предмети заступљени су са 76,87%; изборни предмети са 23,13%; академско-

општеобразовни предмети са 31,53 ЕСПБ (13,14%); теоријско-методолошки са 43 ЕСПБ 

(17,92%); научно-стручни предмети са 80,80 EСПБ (33,67%); и стручно-апликативни са 84,67 

ЕСПБ (35,28%). 

Настава траје четири године, изводи се осам семестара који вреде 240 ЕСПБ. Семестри 

се остварују у виду пленарних предавања, вежби, семинара, семинарских дискусија, дебата, 

интерактивних облика наставе, пројекатске наставе, тимске наставе, консултација и праксе 

(педагошко-психолошке, дидактичке, методичке 1 и методичке 2), а хоспитовање се реализује 

по Правилнику у вежбаоници са којом Факултет има потписан уговор. Методе и облици учења 

превасходно су усмерени на активности студената, процес учења и квалитет знања и вештина 

будућих дипломираних учитеља.  

 Бодовна вредност сваког предмета, стручне праксе и одбране завршног рада исказани 

су европским системом преноса бодва (ЕСПБ).  

 На активностима израде завршног рада обезбеђује се укупно 7 ЕСПБ (од тога 2 ЕСПБ за 

Истраживачки рад за завршни рад и 5 ЕСПБ за Завршни рад – израду и одбрану). 

 У опису сваког наставног предмета назначена су неопходна претходна знања за 

квалитетно савладавање наставе датих предмета. 

 Интересе у току студија студент профилише полагањем обавезних предмета и избором 

понуђених изборних предмета. Студент може неке предмете са истим садржајем да полаже на 

сродним факултетима у земљи и иностранству у оквиру програма кредитне мобилности 

(Erasmus +) у складу са одлукама Сената Универзитета у Приштини – Косовској Митровици.    

 Прелаз са других студијских програма и других факултета могућ је под условима 

утврђеним Законом о високом образовању уз признавање положених испита. Признавање је 

могуће уколико постоји велики степен подударања наставних садржаја предмета положених 

на другим студијским програмима или другим факултетима.  

 Сва наведена и остала питања студирања на ОАС разредне наставе регулисана су 

Правилником о студирању на основним академским студијама. 
 


