УНИВЕРЗИТЕТ У КРАГУЈЕВЦУ
ПЕДАГОШКИ ФАКУЛТЕТ У УЖИЦУ
РАСПИСУЈЕ КОНКУРС
ЗА УПИС СТУДЕНАТА НА ДОКТОРСКЕ АКАДЕМСКЕ СТУДИЈЕ
ЗА ШКОЛСКУ 2021/2022. ГОДИНУ
Педагошки факултет у Ужицу на докторске академске студије уписује:
Студијски програм МЕТОДИКА НАСТАВЕ
Област:
Методика наставе српског језика и
књижевности
Методика наставе математике
Методика наставе природе и друштва
Методика наставе физичког васпитања
УКУПНО

Буџет

Самофинансирање
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2

3

2

*Уколико Влада Републике Србије не обезбеди средства за студенте из буџета, сви кандидати ће плаћати
школарину.

Висина школарине за студенте прве године докторских академских студија износи 120.000
динара (може се исплатити у десет рата).
На докторске академске студије могу се уписати кандидати:
 који имају претходно остварени обим студија од 300 ЕСПБ на основним академским и
мастер академским студијама на једном од учитељских/педагошких или других сродних
факултета наставничког смера са најмањом просечном оценом 8 (осам) на основним и
мастер академским студијама;
 који имају стечено високо образовање на основним студијама на факултету у трајању од
најмање четири године са просечном оценом најмање 8 (осам) стечено по прописима који су
важили до дана ступања на снагу Закона о високом образовању (”Службени гласник РС”,
бр. 76/05, 100/07 – аутентично тумачење, 97/08, 44/10, 93/12, 89/13, 99/14, 45/15 –
аутентично тумачење 68/15 и 87/16);

 који имаjу завршен факултет са најмање 300 ЕСП бодова, али немаjу просечну оцену 8 или
на основним академским студијама, или на мастер (магистарским) академским студијама,
ако имаjу најмање 3 објављена научна рада у ужој научној области којој припада студијски
програм докторских студија, у часописима верификованим од стране Министарства
просвете, науке и технолошког развоја Републике Србије или еквивалентним или у
зборницима са конференција. Ови кандидати могу се уписати само као самофинасирајући
студенти.

ПРИЈАВА ЗА УПИС
Пријављивање кандидата је ОД 6. СЕПТЕМБРА ДО 5. ОКТОБРА 2021. ГОДИНЕ од
8,00 до 14,00 часова
Кандидати приликом пријаве на конкурс подносе:
 пријавни лист (добија се у студентској служби или се може преузети овде);
 оверену фотокопију дипломе (уверења) са додатком дипломи о завршеним основним
академским студијама;
 оверену фотокопију дипломе са додатком дипломи о завршеним дипломским академским
студијама;
 извод из матичне књиге рођених;
 биографију са библиографијом;
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 очитану личну карту или фотокопију личне карте.
Пријава на конкурс за упис може се извршити и електронским путем, слањем скенираних
наведених докумената на мејл upis@pfu.kg.ac.rs.
По пријему пријаве сваки кандидат ће добити одговор о пријему документације.

ПРЕЛИМИНАРНА И КОНАЧНА РАНГ ЛИСТА
Рангирање пријављених кандидата врши се на основу укупног броја поена (УБП) који се добија на
основу просечне оцене остварене на основним академским студијама (ПОоас) и мастер академским
студијама (ПОмас), односно интегрисаним академским студијама (ПОиас) или основним студијама
по старом закону (ПОас) и дужине студирања на основним академским студијама (Тоас) и мастер
академским студијама (Тмас), односно интегрисаним академским студијама (Тиас) или основним
студијама по старом закону (Тос), а израчунава се на следећи начин:
а) за кандидате који имају остварених 300 ЕСП бодова на основним академским и мастер
академским студијама: УБП = 6 х ПОоас + 1,5 х ПОмас + 80/Тоас + 5/Тмас
б) за кандидате који имају остварених 300 ЕСП бодова на интегрисаним академским студијама:
УБП = 7,5 х ПОиас + 100/Тиас
в) за кандидате који имају стечено високо образовање на основним студијама на факултету у
трајању од најмање четири године стечено по прописима који су важили до ступања на снагу
Закона о високом образовању: УБП = 7,5 х ПОос + 100/Тос.
У случају идентичног укупног броја поена, предност има кандидат који има више бодова по основу
категоризације објављених радова, а уколико је и тада ситуација идентична, предност има кандидат
који је у краћем временском року завршио претходне нивое студија.

Прелиминарна ранг листа биће објављена 6. ОКТОБРА 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 приговор декану Факултета у року од 3 дана
од дана објављивања ранг листе.
Декан доноси одлуку о приговору одмах, а најкасније 11. октобра 2021. године до 10,00 часова.
Коначна ранг листа је основ за упис кандидата.
Факултет ће објавити коначну ранг листу за упис 11. ОКТОБРА 2021. ГОДИНЕ у 14,00
часова.

УПИС КАНДИДАТА
Упис примљених кандидата обавиће се 12. И 13. ОКТОБРА 2021. ГОДИНЕ од 8,00 до
14,00 часова.
Кандидати који стекну право на упис подносе:
– 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.
Сва додатна обавештења могу се добити на тел. 031/510-625 и на сајту Факултета
www.pfu.kg.ac.rs.
За све додатне информације можете се обратити путем телефона 0641206179 (Контакт особа:
Горан Вилотијевић).
ДЕКАН
Проф. др Снежана Маринковић
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