
 

Филозофски факултет Универзитета у Новом Саду уписује студенте на мастер 

академске студије Лидерство у образовању, имајући у виду друштвене потребе и 

постојеће ресурсе, посебно у погледу просторних и кадровских могућности.  

Факултет организује упис на студијски програм према свом Правилнику о упису 

студената на мастер академске студије који је усклађен са Законом о високом образовању. 

На мастер академске студије Лидерство у образовању може се уписати лице које је 

завршило основне академске студије на одговарајућем студијском програму који се 

остварује на Факултету и лице које је завршило основне академске студије на другом 

одговарајућем факултету у обиму од најмање 240 ЕСПБ. Студијским програмом, односно 

одлуком Наставно-научног већа Факултета утврђује се који су студијски програми 

основних студија одговарајући за наставак студија на студијском програму мастер 

академских студија Лидерство у образовању, као и то који су допунски програмски 

садржаји које кандидати морају савладати, у случајевима  када студијски програми 

основних студија нису одговарајући.  

На студијски програм мастер академских студија Лидерство у образовању студенти 

се уписују после објављивања јавног конкурса у складу са критеријумима утврђеним 

општим актима Факултета и Универзитета.  

Уз пријаву на Конкурс кандидати подносе: 

- диплому о завршеним основним академским студијама обима 240 ЕСПБ (са додатком 

дипломи) или диплому о завршеним факултетским студијама у трајању од четири године 

(са додатком дипломи, ако је издат уз диплому); 

- мотивационо писмо; 

- биографију (CV); 

- препоруку на основу школовања или професионалне сарадње. 

У мотивационом писму (обима до 5000 словних места, рачунајући слова, знакове и 

размаке), кандидати треба да образложи своје интересовање за лидерство у образовању. У 

оквиру пријeменог испита биће обављен разговор са кандидатима о њиховој мотивацији за 

лидерство у образовању и обављање лидерских послова, о претходном радном искуству, 

као и о конкретној мотивацији за уписивање мастер програма. 



Утврђивање редоследа кандидата обавља се на основу просечне оцене на претходним 

студијама (50 бодова), биографије, мотивационог писма и препоруке (30 бодова) и 

разговора са кандидатима (20 бодова).  

По националној, верској, полној и социјалној основи студенти имају равноправан 

третман.  

Детаљна обавештења о условима уписа и начину пријављивања, могу се наћи на 

званичном веб страници Филозофског факултета Универзитета у Новом Саду - 

http://www.ff.uns.ac.rs/ 
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