
Основне информације о упису на мастер за образовање наставника предметне 

наставе (МАСТС) 

Филозофски факултет Универзитета у Београду расписао је други конкурс за упис 

студената на мастер академске студије у школској 2019/2020. години. 

Међу студијским програмима за које можете конкурисати налази се и програм 

Образовање наставника предметне наставе, који реализује Центар за образовање 

наставника Филозофског факултета. 

Ко може да конкурише за упис на МАСТС? 

Програм могу уписати кандидати који имају претходно остварених најмање 240 ЕСПБ у 

току основних академских студија (или завршене студије у трајању од најмање осам 

семестара према прописима који су важили до ступања на снагу Закона о високом 

образовању из 2005. године), на неком од факултета који припадају групацији 

друштвено-хуманистичких наука, техничко-технолошких наука или медицинских наука. 

Која документација је потребна за упис на МАСТС? 

Кандидати приликом пријаве на конкурс подносе на увид оригинална документа, а уз 

пријавни лист предају фотокопије, и то: 

 диплому о завршеним студијама и уверење о положеним испитима; 

 додатак дипломи; 

 биографију; 

 решење о признању јавне стране исправе или потврдуУниверзитета у Београду да 

је неопходна документација предатаза признавање (важи за кандидате који су 

завршили претходнестудије у иностранству); 

 уплатницу у износу од 9.630,00 динара на жиро-рачунФилозофског факултета бр. 

840-1614666-19, са обавезним уносом«позив на број» 97 47114, за трошкове 

конкурса. 

Где и када се предаје документација за упис? 

Сви заинтересовани кандидати своје пријаве могу поднети 17. октобра од 10:00 до 

12:00ч. Пријаву можете поднети у кабинету Бојане Радујко, секретара Одељења на 

студијској групи за андрагогију (кабинет 212, II спрат). 

 

 



Како изгледа пријемни испит за МАСТС? 

Пријемни испит за МАСТС се полаже писано и усмерен је на испитивање перспектива о 

наставнику, настави и образовању, на испитивање мотивације кандидата за професију 

наставник, као и на умеће разумевања текстова из области наука о образовању. Имајући 

то у виду, припремање за полагање пријемног испита не подразумева учење из унапред 

дефинисане литературе, већ промишљање о питањима релевантним за професију 

наставник. 

На пријемном испиту је могуће остварити највише 40 поена, при чему је потребно 

остварити најмање 10 поена да би кандидат био рангиран. 

Када и где се одржава пријемни испит за МАСТС? 

Пријемени испит организоваће се 18. октобра 2019. године у 09:00ч у просторијама 

Центра за образовање наставника (стара зграда Филозофског факултета, међуспрат 

између I и II спрата). 

Када ћу сазнати да ли сам примљен/а на МАСТС? 

Рангирање пријављених кандидата врши се на основу оствареног резултата на пријемном 

испиту, просечне оцене током основних студија и дужине студирања. 

Прелиминарна ранг-листа биће објављена на сајту Факултета 19.10.2019. године до 20 

часова. Жалбе на прелиминарну ранг-листу могу се поднети на портирници Факултета у 

наредних 36 сати, од тренутка објављивања прелиминарне ранг-листе најкасније до 

21.10.2019. године до 8 часова. Комисија за упис ће донети решење по жалби и објавити 

на сајту Факултета своју одлуку 21.10.2019. године до 12 часова. Жалбе на решење 

Комисије подносе се декану најкасније 22.10.2019. године до 12 часова, у архиви и на 

портирници Факултета. Декан ће донети решење по жалби и објавити на сајту Факултета 

своју одлуку 22.10.2019. године до 16 часова.  

Kоначна ранг-листа са укупним резултатом сваког кандидата биће објављена на сајту 

Факултета до 23.10.2019. године до 10.00 часова. 

Упис примљених кандидата обавиће се од 23.10.2019. године од 10 до 12 часова. 

(опширније информације о упису биће објављене уз коначну ранг листу). 

Која је цена мастер студија? 

Рангирање пријављених кандидата врши се на основу оствареног резултата на пријемном 

испиту, просечне оцене током основних студија и дужине студирања. 

Висина школарине за самофинансирајуће студенте који су држављани Републике Србије 

износи 130 720,00 динара. Школарина се може платити у десет рата. 



Висина школарине за стране држављане је 226.519,00 динара. Школарина се може 

платити у две рате. 

Коме се могу обратити за више информација о МАСТС-у? 

Више информације о мастер програму за образовање наставника предметне наставе 

можете наћи на интернет страници Филозофског факултета у Београду 

(http://www.f.bg.ac.rs/con), позивом на 011/3206–108 или путем електронске поште 

cppmo@f.bg.ac.rs. 

O мастер студијама за образовање наставника предметне наставе 

 

Мастер програм за образовање наставника предметне наставе који реализује Центар за 

образовање наставника Филозофског факултета Универзитета у Београду је 

акредитован 2013. године (Одлука о акредитацији број: 612-00-01335/2012-04 од 

13.09.2013. године).  

Овај програм је развијен кроз ТЕМПУС пројекат МАСТС, уз сарадњу 5 државних 

универзитета из Србије, 5 универзитета из ЕУ, више удружења наставника, као и 

релевантних државних институција: министарства надлежног за просвету, Завода за 

вредновање квалитета образовања и васпитања, Завода за унапређивање образовања и 

васпитања, Националног савета за високо образовање и Националног просветног савета. 

Програм је развијен како би се омогућило будућим наставницима различитих предмета да 

стекну одговарајуће психолошко, педагошко, методичко образовање и школску праксу, у 

складу са савременим сазнањима о професији наставник и актуелном законском 

регулативом, којом је прописано да је за рад у школи неопходан мастер ниво образовања 

и најмање 30 ЕСПБ педагошко-психолошко-методичког образовања и 6 ЕСПБ праксе у 

школи.  

Будући да право на запошљавање у школи као наставника предметне наставе зависи и од 

одговарајућег звања из предметне области, оно зависи и од претходног образовања на 

основним студијама и регулисано је Правилницима о врсти стручне спреме запослених у 

образовању. 

Програм се реализује од школске 2013/14. године и значајан број студената је већ 

завршио програм и добио диплому са излазним звањем мастер професор предметне 

наставе, при чему је у додатку дипломи уз звање спецификована и одговарајућа област у 

складу са завршеним основним студијама и методиком наставе коју је студент похађао на 

мастер програму. Студенти који су завршили овај мастер програм осим у школама 

запошљавају се и у другим образованим институцијама, у невладином сектору, а неки од 

њих уписали су докторске студије у Србији и у иностранству. 

 


