
Мастер програм за образовање наставника предметне наставе 
- Обавештење за кандидате о значајним информацијама у вези са 

програмом - 
 
 

Мастер програм за образовање наставника предметне наставе који реализује га 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 у 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.  
 
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. Програми са истим излазним звањем, такође развијени 
кроз ТЕМПУС пројекат МАСТС, реализују се и на Универзитету у Нишу и 
Универзитету у Крагујевцу. 
 
Након акредитације програма, надлежним телима упућени су захтеви за додавање 
академског звања, које је и наведено у акредитацији, у Правилник о Листи стручних, 
академских и научних назива. Уношење звања мастер професор предметне наставе у 
овај документ је услов да звање буде видљиво и признатно, а уједно је и предуслов како 
би се поменуто звање могло наћи у правилницима Министарства просвете, науке и 
технолошког развоја којима се регулишу услови у погледу степена и врсте образовања 
наставника за рад у различитим врстама школа и на различитим предметима. 
 
Национални савет за високо образовање, у чијој је ингеренцији доношење одлука о 
допуни Листе стручних, академских и научних назива, је на седници одржаној 22. јуна 
2016. године донео одлуку о утврђивању предлога да се поменути документ допуни 
звањем мастер професор предметне наставе (између осталих предложених звања). 
Одлука је доступна на интернет страници Националног савета за високо образовање: 
хттп://нсво.гов.рс/одлуке-нсво/  
 
До данашњег дана поменута одлука Националног савета за високо образовање није 
објављења у Службеном гласнику РС (како је предвиђено самом одлуком), нити је 
допуњен Правилник о Листи стручних, академских и научних назива ("Сл. гласник 
РС", бр. 100/2015) у коме би се, према одлуци, нашло звање мастер професор 
предметне наставе. 



 
 
С тим у вези, важне информације за кандидате који конкуришу за упис на Мастер 
програм за образовање наставника предметне наставе јесу да је програм акредитован, 
али да звање које се студент стиче завршетком студија формално још увек није у 
Листи стручних, академских и научних назива, нити је, сходно томе, унето у 
правилнике којима се регулишу услови у погледу степена и врсте стручне спреме 
за рад наставника у школама у Србији. 
 
У овом тренутку, у складу са важећим прописима, завршетак мастер програма за 
образовање наставника предметне наставе не обезбеђује нормативне услове за рад 
у школи, осим у случајевима када кандидат има завршене мастер студије на свом 
матичном факултету (које обезбеђују звање које је препознато у правилницима 
који регулишу услове за запослење у школи) или завршене основне студије по 
прописима који су важили до ступања на снагу Закона о високом образовању 2005. 
године (у складу са Аутентичним тумачењем одредаба члана 126. ст.1. и 2. Закона 
о високом образовању, Службени гласник РС, бр.76/05, које је донела Народна 
скупштина Републике Србије). 
 


