УНИВЕРЗИТЕТ У КРАГУЈЕВЦУ
ПЕДАГОШКИ ФАКУЛТЕТ У УЖИЦУ
РАСПИСУЈЕ

КОНКУРС
ЗА УПИС СТУДЕНАТА У ПРВУ ГОДИНУ ОСНОВНИХ АКАДЕМСКИХ
СТУДИЈА И ОСНОВНИХ СТРУКОВНИХ СТУДИЈА ЗА ШКОЛСКУ
2021/2022. ГОДИНУ
(други продужени конкурсни рок)
1. ОПШТИ УСЛОВИ
Педагошки факултет у Ужицу у прву годину студија уписује:

СТУДИЈСКИ ПРОГРАМ

Буџет

Самофинансирање

Основне академске студије УЧИТЕЉ

37

34

Основне академске студије ВАСПИТАЧ

6

10

Основне струковне студије ТРЕНЕР У СПОРТУ

/

14

УКУПНО

43

58

Школарина за самофинансирајуће студенте износи 79.000,00 динара.
У прву годину студија може се уписати лице које има средње образовање у четворогодишњем трајању.
На основу Одлуке о броју студената за упис у прву годину основних и струковних
академских студија, које се финансирају из буџета Републике Србије за високошколске
установе чији је оснивач Република Србија, у школској 2021/2022. години („Службени гласник
РС“ број 36/2019):

Са инвалидитетом
Припадник ромске националности
Држављани Републике Србије који су у школској
2019/2020. години завршили средњу школу у иностранству

Буџет
1
1
1

2. ПОСЕБНИ УСЛОВИ
Пре полагања пријемног испита за упис на студијске програме основних академских
студија Учитељ и Васпитач кандидати подлежу провери склоности и способности која је
елиминаторног карактера и садржи:
(1) Проверу физичких способности (провера се полаже у спортској опреми: тренерка или
шортс и мајица, патике или бос);
(2) Проверу музичких способности;
(3) Проверу говорних способности.
Пријемном испиту за кандидате који конкуришу на студијски програм основних
струковних студија Тренер у спорту претходи Интервју са кандидатима који има за циљ
утврђивање конкретног спорта према коме сваки од кандидата има афинитете, као и искуство,
односно временско трајање активног бављења спортом.

3. ПРИЈЕМНИ ИСПИТ
Кандидати који конкуришу за упис у прву годину основних академских студија на
студијске програме Учитељ и Васпитач полажу пријемни испит искључиво писмено и то:
(1) Тест из српског језика и књижевности,
(2) Тест из опште културе и информисаности.
Пријемни испит не полажу ученици који су у трећем и четвртом разреду средње школе
освојили једно од прва три појединачна места на републичком такмичењу које организује
надлежно министарство или на међународном такмичењу из предмета који се полаже на
пријемном испиту, а признаје им се да су постигли максималан број бодова из тог предмета.
Кандидати који конкуришу за упис у прву годину основних струковних студија на
студијски програм Тренер у спорту полажу пријемни испит који садржи:
(1) Тест општег знања о спорту,
(2) Проверу моторичких способности.

4. ПРАВО НА УПИС
Кандидат може бити уписан на терет буџета уколико се на коначној ранг листи налази
до броја одобреног за упис кандидата на терет буџета, који је одређен овим конкурсом, а има
најмање 51 бод.
Кандидат може бити уписан као самофинансирајући студент уколико се на коначној
ранг листи налази до броја одобреног за упис самофинансирајућих студената, који је одређен
овим конкурсом, а има најмање 30 бодова.

5. КОНКУРСНИ РОКОВИ
1. ПРИЈАВЉИВАЊЕ КАНДИДАТА је 13. и 14. СЕПТЕМБРА 2021. ГОДИНЕ
ОД 8,00 ДО 14,00 ЧАСОВА.
Кандидати пријаву на конкурс могу извшити на два начина:
1) Предајом докумената у Студентској служби Факултета
Приликом пријаве кандидати подносе:
 Пријавни лист (линк за преузмимање)
 ОРИГИНАЛНА документа (на увид) и фотокопије следећих докумената:
– извод из матичне књиге рођених,
– сведочанства сва четири разреда завршене средње школе,
– диплому о положеном завршном, односно матурском испиту,
– доказ о уплати накнаде за полагање пријемног испита у износу од 6 000 динара,
– очитану личну карту или фотокопију личне карте.

2) Електронским путем слањем на мејл prijemni@pfu.kg.ac.rs.
Приликом пријаве кандидати шаљу:
 Пријавни лист (линк за преузмимање)
 СКЕНИРАНА следећа документа:

 извод из матичне књиге рођених,
 сведочанства сва четири разреда завршене средње школе,
 диплома о положеном завршном, односно матурском испиту,
 уплатница накнаде за полагање пријемног испита у износу од 6 000 динара,
 лична карта.
По пријему пријаве сваки кандидат ће добити одговор о пријему документације и пријавни
број који му је додељен.
Сви кандидати који пријаве на конкурс шаљу електронским путем у обавези су да 15.
септембра 2021. године, пре полагања пријемног испита на увид донесу оригинална
документа у Студентску службу Факултета.
Накнаду за полагање пријемног испита кандидати уплаћују на жиро-рачун Факултета бр. 840-1378666-16, корисник: Педагошки факултет у Ужицу.
Листа пријављених кандидата биће истакнута 14. СЕПТЕМБРА 2021. ГОДИНЕ.
НАПОМЕНА:
Кандидати су обавезни да НА ПРОВЕРУ СКЛОНОСТИ И СПОСОБНОСТИ,
ИНТЕРВЈУ И ПОЛАГАЊЕ ПРИЈЕМНОГ ИСПИТА понесу са собом ЛИЧНУ КАРТУ
ИЛИ ПАСОШ.
Забрањено је уношење на Факултет свих апарата (мобилних телефона, дигитрона,
електронских уређаја и друго) као и било чега другог што угрожава регуларност испита.
Због НЕПОШТОВАЊА НАВЕДЕНИХ УПУТСТАВА, кандидати ће без упозорења бити
удаљени са полагања пријемног испита.

2. ПРОВЕРА СКЛОНОСТИ И СПОСОБНОСТИ / ИНТЕРВЈУ
 15. СЕПТЕМБРА 2021. ГОДИНЕ У 9,00 ЧАСОВА – ПРОВЕРА ФИЗИЧКИХ, МУЗИЧКИХ и
ГОВОРНИХ СПОСОБНОСТИ за кандидате који конкуришу за упис на студијске програме
основних академских студија Учитељ и Васпитач
 15. СЕПТЕМБРА 2021. ГОДИНЕ У 9,00 ЧАСОВА – ИНТЕРВЈУ са кандидатима који
конкуришу за упис на студијски програм основних струковних студија Тренер у спорту.
Резултати провере биће објављени 15. септембра 2021. године у 9,45 часова.

3. ПРИЈЕМНИ ИСПИТ
 15. СЕПТЕМБАР 2021. ГОДИНЕ ОД 10,00 ДО 11,30 ЧАСОВА – ТЕСТ ИЗ СРПСКОГ
ЈЕЗИКА И КЊИЖЕВНОСТИ.
 15. СЕПТЕМБАР 2021. ГОДИНЕ ОД 12,00 ДО 13,30 ЧАСОВА – ТЕСТ ИЗ ОПШТЕ

КУЛТУРЕ И ИНФОРМИСАНОСТИ.
 15. СЕПТЕМБАР 2021. ГОДИНЕ ОД 10,00 ДО 11,30 ЧАСОВА – ТЕСТ ОПШТЕГ
ЗНАЊА О СПОРТУ.
 15. СЕПТЕМБАР 2021. ГОДИНЕ ОД 12,00 ДО 13,30 ЧАСОВА – ПРОВЕРА
МОТОРИЧКИХ СПОСОБНОСТИ

4. ОБЈАВЉИВАЊЕ ПРЕЛИМИНАРНЕ И КОНАЧНЕ РАНГ ЛИСТЕ
Редослед кандидата на ранг листи утврђује се према укупном броја бодова оствареним
по основу резултата постигнутог на пријемном испиту и општем успеху постигнутом у
средњој школи.
Прелиминарна ранг листа за сваки студијски програм појединачно биће објављена на огласној табли и интернет страни факултета 15. СЕПТЕМБАР 2021. ГОДИНЕ у 15,00 ЧАСОВА.
Учесник конкурса који сматра да редослед кандидата на прелиминарној ранг листи није
утврђен на начин предвиђен конкурсом може поднети жалбу до 16. септембра до 9 часова
Комисији за упис на чији предлог декан Факултета доноси решење по жалби.
Декан доноси решење по жалби одмах, а најкасније 16. септембра 2021. године до 10,00
часова.
Након одлучивања о жалби Комисија утврђује и објављује коначну ранг листу свих кандидата са укупним бројем бодова, стеченим по свим критеријумима утврђеним овим конкурсом.
Коначна ранг листа је основ за упис кандидата.
Коначна ранг листа за сваки студијски програм појединачно биће објављена на огласној
табли и интернет страни факултета 16. СЕПТЕМБРА 2021. ГОДИНЕ у 12,00 ЧАСОВА.

6. УПИС КАНДИДАТА
УПИС ПРИМЉЕНИХ КАНДИДАТА
ОБАВИЋЕ СЕ 17. СЕПТЕМБРА 2021. ГОДИНЕ од 8 до 14 ЧАСОВА
Ако се кандидат, који је остварио право на упис по конкурсу, не упише 17. септембра
2021. године, Факултет ће 17. септембра 2021. године у 14,00 часова објавити колико је
слободних места остало и извршити упис других кандидата према редоследу на Коначној ранг
листи.
Кандидати који стекну право на упис подносе:
– оригинална документа,
– два обрасца ШВ-20 (добија се у Студентској служби Факултета),
– образац индекса (добија се у Студентској служби Факултета),
– две фотографије формата 3,5 x 4,5 cm,
– доказ о уплати накнаде на име трошкова уписа,
– доказ о уплати прве рате школарине за самофинансирајуће студенте.

Школарина за самофинансирајуће студенте износи 79.000 динара уз могућност плаћања у ПЕТ рата.
 ПРВА РАТА 16.000,00 ДИНАРА ПРИЛИКОМ УПИСА У ПРВУ ГОДИНУ СТУДИЈА.
 ДРУГА РАТА 16.000,00 ДИНАРА ДО 1. ОКТОБРА 2021. ГОДИНЕ.
 ТРЕЋА РАТА 16.000,00 ДИНАРА ДО 14. ДЕЦЕМБРА 2021. ГОДИНЕ.
 ЧЕТВРТА РАТА 16.000,00 ДИНАРА ДО 1. МАРТА 2022. ГОДИНЕ.
 ПЕТА РАТА 15.000,00 ДИНАРА ДО 31. МАЈА 2022. ГОДИНЕ.

Кандидат који је стекао право уписа а не упише се у за то предвиђеном року, губи право на
упис.
Ако кандидат који је остварио право на упис не изврши упис у року утврђеном у конкурсу,
уместо њега ће се уписати следећи кандидат.

Фотокопије докумената кандидата који нису уписани се не враћају.
 Распоред полагања пријемних испита по просторијама биће истакнут на улазним
вратима Факултета и на сајту Факултета.

Декан Педагошког факултета

Проф. др Снежана Маринковић

