Факултет педагошких наука Универзитета у Крагујевцу, Јагодина
ИЗВЕШТАЈ О УПИСУ СТУДЕНАТА НА МАСТЕР ПРОГРАМ
ЛИДЕРСТВО У ОБРАЗОВАЊУ

У оквиру Темпус пројекта Лидерство у образовању, Факултет педагошких наука
Универзитета у Крагујевцу, Јагодина, у школској 2016/17. години организовао је упис на
мастер академске студије Лидерство у образовању.
Пријављивање кандидата (пријем докумената) обављено је 3, 4. и 5. октобра 2016.
године на Факултету педагошких наука у Јагодини. Кандидати су поднели следећу
документацију: фотокопије диплома, мотивационо писмо, препоруке и радну биографију,
на основу чега је вршено оцењивање подобности кандидата. Укупно је пријављено 95
кандидата.
Комисију за процену кандидата чинили су следећи чланови: Проф. др Светлана
Чизмић и доц. др Ивана Петровић (са Филозофског факултета Универзитета у Београду),
доц. др Јелена Теодоровић, доц. др Весна Петровић и доц. др Биљана Стојановић (са
Факултета педагошких наука Универзитета у Крагујевцу, Јагодина). Комисија је 6.
октобра прегледала достављену документацију кандидата и оценила их на основу:
просечне оцене на претходним студијама (макс. 50 бодова) и биографије, мотивационог
писма и препоруке (макс. 30 бодова).
У оквиру пријемног испита, који је обављен 7. октобра, 2016. године, обављен је
разговор са кандидатима о њиховој мотивацији за лидерство у образовању и обављање
лидерских послова, претходном радном искуству, као и конкретној мотивацији за
уписивање мастер програма. Чланови две комисије су на основу разговора, оцењивали
кандидате са максималном оценом до 20 бодова. Кандидати су били подељени у 14 група
којима су били тачно одређени термини обављања интервјуа. Треба поменути да је
кандидате поздравио декан Факултета, проф. др Виолета Јовановић, и координатор
Темпус пројекта, доц. др Јелена Теодоровић, као и чланови комисије. Пријем кандидата
као и сам интервју, протекли су пријатној атмосфери.
С обзиром на велики број квалитетних кандидата, Централна комисија за упис
студената у академску 2016/17. год., донела је одлуку да на студијски програм Лидерство
у образовању упише 30 студената.
После сумирања оцена, прелиминарна ранг листа објављена је на сајту Факултета 10.
10.2016. Конкурсом за упис на мастер студије било је предвиђено да кандидат може
поднети жалбу на регуларност поступка утврђеног конкурсом или на своје место на ранг
листи у року од 36 сати од објављивања прелиминарне ранг листе на Факултету. Поднето
је укупно 8 жалби Комисији за упис, на које су чланови Комисије благовремно
одговорили.

Коначна ранг листа објављена је 12. октобра 2016. године, а упис студената је
обављен 13. и 14. октобра 2016. године. Настава на мастер академским студијама
Лидерство у образовању почела је 15.10.2016.

