
  
На основу члана 98 Закона о високом образовању („Службени гласник РС“, број  

88/17, 73/18, 67/19 и 6/20), члана 85 Статута Универзитета у Београду („Гласник 
Универзитета у Београду“, број 201/18, 207/19 и 213/20), Правилника о упису студената 
на студијске програме Универзитета у Београду („Гласник Универзитета у Београду“, 
број 208/19 и 212/19) и Одлуке Сената Универзитета у Београду од 8. априла 
2020.године o расписивању конкурса за упис студената у прву годину заједничког 
студијског програма мастер академских студија – Образовне политике,  

  
  

УНИВЕРЗИТЕТ У БЕОГРАДУ   
   

УНИВЕРЗИТЕТ У КРАГУЈЕВЦУ   
  

расписују  
   

   

К О Н К У Р С   

за упис на мастер академске студије: Образовне политике  

(студијски програм за добијање заједничке дипломе) за 

школску 2020/2021 . годину   
                                         

   

Мастер академске студије из области образовних политика одговарају на потребе 
савременог друштва за стручњацима који ће развијати, реализовати, пратити и 
истраживати образовне политике на различитим нивоима образовања и 
учествовати у  формирању нових   образовних политика заснованих на подацима и 
професионалном знању.   

   

Студијски програм је резултат рада на TEMPUS пројекту “Education Policy Study 
Programme in Serbia and Montenegro” припремљен је у сарадњи са Универзитетом у 
Новом Саду, Универзитетом Црне Горе, Универзитетом у Љубљани (Словенија), 
Универзитетом Архус (Данска), Католичким универзитетом у Левену (Белгија), 
Министарством просвете и науке Републике Србије, Покрајинским секретаријатом 
за образовање АП Војводине, Министарством просвјете и спорта Републике Црне 
Горе и Центром за образовне политике из Београда.   

   

Усклађеност студијског програма са добром праксом у европским установама 
обезбедиле су својим учешћем иностране партнерске установе и искусни 
стручњаци и истраживачи, са којима су се наставници са Универзитета у Београду 
и Универзитета у Крагујевцу консултовали приликом разраде курикулума.    

   

Студије трају два семестра (60 ЕСПБ бодова). Звање које се стиче савладавањем 
студијског програма је мастер образовних политика. Диплому потписују ректори 
Универзитета у Београду и Универзитета у Крагујевцу.    

   



Највећи део литературе је на енглеском језику те се од студената очекује знање 
енглеског језика.    

   

Детаљи студијског програма доступни су на страницама:   

http://www.bg.ac.rs/sr/studije/studije-uni/obraz-polit.php  и www.pefja.kg.ac.rs    

   

На студијски програм уписује се 50 студената, 30 студената на Универзитет у 
Београду (4 на терет буџета и 26 самофинасирајућих) и 20 самофинансирајућих 
студената на Факултету педагошких наука Универзитета у Крагујевцу, Јагодина.  

  

Школарина:  

   Висина годишње школарине за домаће држављане износи 98.000,00 динара, а за 
странце 2.000,00 евра. Школарину је могуће платити у четири рате.   

   

Услови уписа:   

   

На мастер академске студије могу се уписати кандидати свих профила који имају 
завршене основне академске студије у четворогодишњем трајању (240 ЕСПБ), 
односно основне студије у четворогодишњем трајању према ранијим прописима, са 
знањем енглеског језика. 

На мастер академске студије може се уписати и лице које је завршило интегрисане 
студије, односно мастер академске студије, остваривши најмање 300 ЕСПБ (180 
ЕСПБ + 120 ЕСПБ).  

  

За упис на ове студије примењују се и Опште одредбе конкурса за упис студената 
на мастер академске студије Универзитета у Београду за школску 2020/2021. 
годину, које су доступне на адреси:    

  

http://www.bg.ac.rs/files/sr/upis/master-akademske/Opsti_uslovi-master-2020.pdf  

  

Мерила рангирања:  

  

Рангирање кандидата врши се на основу просечне оцене на претходним студијама, 
дужине студирања на основним студијама, квалитета мотивационог писма са 
посебним нагласком на интересовања у домену образовних политика и радове 
објављене у тој области, радне биографије са посебним нагласком на искуствима у 
планирању и/или спровођењу образовних политика, препорука и знања енглеског 
језика.  

Пријемни испит (интервју) се организује уколико се пријави већи број кандидата. 
У том случају кандидати могу стећи највише 10 бодова на основу интервјуа и 
највише 10 бодова на основу  мотивационог писма.  

  

Кандидат може освојити максимално 100 бодова на основу опште просечне оцене 
са претходно завршеног нивоа студија, дужине студирања, квалитета мотивационог 
писма, радне биографије и  препорука, знања енглеског језика, као и на основу 
резултата на пријемном испиту (интервју).   

  

http://www.bg.ac.rs/sr/studije/studije-uni/obraz-polit.php
http://www.bg.ac.rs/sr/studije/studije-uni/obraz-polit.php
http://www.bg.ac.rs/sr/studije/studije-uni/obraz-polit.php
http://www.bg.ac.rs/files/sr/upis/master-akademske/Opsti_uslovi-master-2020.pdf


• Под општом просечном оценом подразумева се просечна оцена са основних 
студија помножена са 4. По овом основу кандидати могу стећи највише 40 бодова.  

  
 За лице које је завршило мастер академске студије општа просечна оцена 
студирања (ОПО) израчунава се на основу просечних оцена студирања на основним 
академским студијама (ОцОС) и мастер академским студијама (ОцМС), 
пондерисаних дужином трајања студијског програма на основним академским и 
мастер академским студијама израженом у ЕСПБ бодовима (ОСбод и МСбод):  

  

ОцОС × ОСбод + ОцМС × МСбод 
Општа просечна оцена (ОПО) =    

                                  ОСбод + МСбод 
  

  

За кандидате који имају стечено високо образовање по прописима који су важили 
до дана ступања на снагу Закона о високом образовању вреднује се просечна оцена 
са основних студија која укључује дипломски рад, уколико исти постоји. 

  

• На основу дужине студирања на претходним студијама кандидати могу стећи 
највише 10 бодова ако је дужина студирања једнака дужини студијског програма. 
За сваку годину дужег студирања умањује се 2 бода.  

• На основу радне биографије и препорука кандидати могу стећи највише 20 
бодова.  

• На основу квалитета мотивационог писма и радова објављених у области 
образовних политика кандидати могу стећи највише 20 бодова.  

• На основу признате потврде о знању енглеског језика кандидати могу стећи 
највише 10 бодова.  

  

Уз пријаву на Конкурс кандидати подносе:   

  

- диплому и додатак дипломи или уверење о завршеном студијском програму 
првог степена студија и уверење о положеним испитима (оригинална 
документа се предају на увид, а  фотокопије докумената се предају уз пријаву 
на Конкурс)  

- решење о признавању стране високошколске исправе или потврду да је 
поступак признавања ради наставка образовања започет (само за кандидате 
који имају страну високошколску исправу)  

- попуњен пријавни лист који ће бити доступан на сајту Универзитета у Београду 
и на сајту Факултета педагошких наука Универзитета у Крагујевцу, Јагодина  

- мотивационо писмо и доказ о објављеним радовима у области образовних 
политика  

- радну биографију (CV) у Europass формату на српском језику  

- потврду о знању енглеског језика у Europass језички пасош формату на српском 
језику   

- препоруку послодавца, наставника или друге релевантне особе  

- потврду о уплати надокнаде за трошкове конкурса  

 Трошкови конкурса су 2.500 динара (ж.р Универзитета у Београду бр: 8401835666-
14, позив на бр. 411), а за кандидате који се уписују на Факултет педагошких наука 
Универзитета у Крагујевцу 2.000 динара (ж.р. Факултета 8401292666-93)   

  



У мотивационом писму (обима не већег од 5000 словних знакова, укључујући и 
размак), кандидати треба да покажу претходно искуство у пољу образовних 
политика и образовне праксе и/или да образложе своје интересовање за образовне 
политике као поље истраживања и професионалног деловања.   

На захтев стручног сарадника за мастер академске студије, кандидат ће доставити 
и одлуку/уверење о акредитацији институције  и претходно завршеног студијског 
програма.  

КОНКУРСНИ РОКОВИ    

 Пријављивање кандидата за упис на прву годину мастер академских студија је од    
1.септембра до 9. октобра 2020. године.

Комисија за спровођење уписа организоваће интервју уколико се пријави већи број 
кандидата.  

*Упис на студијски програм ће се вршити уколико услов за упис стекне минимум 5 
кандидата са оба Универзитета.

Пријаве се подносе  на следеће адресе:  

Универзитет у Београду – Студентски трг 1 , 11000 Београд, канцеларија бр. 5   
Пријаве на Конкурс кандидата који конкуришу на Универзитет у Београду се 

подносе лично и  морају бити поднете закључно са 09.10.2020. год. до 16 часова.

Универзитет у Крагујевцу – Факултет педагошких наука 

Милана Мијалковића 14, 35000 Јагодина   

За додатне информације о упису, заинтересовани кандидати могу да контактирају:  

Универзитет у Београду,  телефон: 011 3207 - 464  или на адресу 
bojana.marjanovic@rect.bg.ac.rs 

Универзитет у Крагујевцу – Факултет педагошких наука у Јагодини, тел. 035-
8223-80, адресу  jelenat@gwu.edu  или milan.lukic@pefja.kg.ac.rs. 

. 

mailto:jelenat@gwu.edu
mailto:milan.lukic@pefja.kg.ac.rs

