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МАСТЕР АКАДЕМСКЕ СТУДИЈЕ 
 
 1. Број слободних места за упис студената: 
На факултет се може уписати укупно 9 студената, и то: 
- 3 студената чије се образовање финансира из буџета и 
- 6 самофинансирајућих студената. 
 
На поједине студијске програме може се уписати следећи број студената: 

Студијски програм Буџет Самофин. Укупно 
Школарина 

за држављане 
Србије (дин.) 

Школарина 
за странце 

(евра) 

Мастер учитељ *1 2 3 50.000,00 2.300,00 

Мастер васпитач 2 
(**1+1) 

4 6 50.000,00 2.300,00 

Укупно 3 6 9   

** Број студената (лица са инвалидитетом) који се могу уписати у прву годину мастер академских 
студија по основу афирмативних мера, а који нису уписали и завршили основне академске студије 
применом афирмативних мера 
*** Број студената (припадника ромске националности) који се могу уписати у прву годину мастер 
академских студија по основу афирмативних мера, а који нису уписали и завршили основне академске 
студије применом афирмативних мера 
 
2. Услови конкурисања: 
На студијски програм другог степена, мастер академских студија, које организује Факултет, могу се 
уписати сви дипломирани студенти Учитељског факултета или другог сродног факултета, који су 
завршили студије по четворогодишњем плану и програму и поседују знање мађарског језика неопходно 
за праћење наставе. Mогу се уписати кандидати који су претходно остварили обим основних студија од 
240 ЕСПБ бодова на Учитељском факултету на мађарском наставном језику у Суботици, Универзитета 
у Новом Саду  

1. могу се уписати кандидати који су претходно остварили обим основних студија од 240 ЕСПБ 
бодова на неким од сродних Факултета Универзитета у Новом Саду  

2. могу се уписати кандидати који су претходно остварили обим основних студија од 240 ЕСПБ 
бодова на неким од факултета Учитељским или утврђеним сродним факултетима ван 
Универзитета у Новом Саду  

3. Кандидати из претходног става тачка 2. и 3. могу уписати мастер академске студије уз 
савладавање садржаја одговарајућих студијских програма (полагање диференцијалних испита) 
и након провере знања мађарског језика, а по одлуци Већа факултета. 

Лице које је завршило претходно образовање или део образовања у иностранству може да конкурише 
за упис на студијски програм у случају када поступак за признавање стране школске исправе није 
завршен пре рока за подношење пријаве на конкурс. Кандидати наведени у овом ставу морају до уписа 

да приложе решење о признавању стране јавне исправе. 
 
3. Конкурсни рок: 
Други конкурсни рок: 

- пријављивање кандидата 18. октобар 2022. 
- објављивање прелиминарне ранг листе 20. октобар 2022. 
- објављивање коначне ранг листе 24. октобар 2022. 
- упис примљених кандидата 25. октобар 2022. 

 
4. Документација која се подноси приликом пријављивања кандидата: 

- важећа лична карта 
- копија дипломе о стеченом високом образовању 

 
5. Новчане накнаде: 

- за упис 5000,00 дин 
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6. Критеријуми за утврђивање редоследа кандидата на ранг листи: 

 
На истом степену студија студент може бити уписан у прву годину студија у статусу студента чије се 
студије финансирају из буџета само једанпут 
 
7. Начин и рокови за подношење жалбе на утврђени редослед: 
Кандидат може поднети приговор на регуларност поступка утврђеног конкурсом или своје место на ранг 
листи у року од 36 сати од објављивања прелиминарне ранг листе на Факултету. 
Приговор се подноси комисији за упис  факултета, на чији предлог декан доноси решење по приговору у 
року од 24 сата од пријема приговора. 
 
8. Упис страних држављана: 

- додатна документација која се подноси приликом пријављивања кандидата 
Нострификована диплома стране високошколске установе, уверење о здравственом 
осигурању за школску годину коју уписује, уплата школарине од 2.300,00 евра. Страни 
држављанин може да се упише на студијски програм ако пружи доказ о познавању мађарског 
језика 

 
9. Напомена: 
Лица са инвалидитетом, односно студенти припадници ромске националности, која су применом 
афирмативних мера  уписала и завршила основне студије у статусу студента чије су студије 
финансиране из буџета Аутономне покрајине Војводине, у прву годину студијских програма мастер 
академских студија који се финансирају из буџета Аутономне покрајине Војводине на Универзитету у 
Новом Саду и факултетима у његовом саставу на којима су завршили те студије, у школској 2022/2023. 
Години уписују се применом афирмативних мера које се спроводе у складу са програмом примене 
афирмативних мера за упис на студије лица са инвалидитетом, односно припадника ромске 
националне мањине. 
 

- контакт телефони за добијање информација 
Судентска служба: 024 624 401 

 
 

Ранг листа кандидата формира се на основу просечнe оценe студента остварене на основним 
академским студијама. 
Помоћни критеријум је: време студирања на основним студијама, с тим да се дужина студирања 
изражава кроз број месеци од уписа до полагања последњег испита на основним студијама. 
У случају да два или више кандидата освоје исти број бодова, примењује се помоћни критеријум тако 
да се дати кандидати рангирају по дужини студија где предност имају они кандидати који су студије 
завршили за мањи број месеци. 
Право на упис стиче кандидат који је на ранг листи рангиран у оквиру броја утврђеног за упис. 
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MAGYAR TANNYELVŰ TANÍTÓKÉPZŐ KAR  
Cím: Szabadka, Strossmayer utca 11. 
Telefon: 024 624 444 
Fax: 024 624 424 
Folyó számla szám: 840-2112666-13 
E-mail: office@magister.uns.ac.rs  
Honlap: www.magister.uns.ac.rs  

 
MESTERKÉPZÉS 

1. Meghirdetett helyek 
A Tanítóképző Karra összesen 9 hallgató iratkozhat be a mesterképzésre: 
- 3 a költségvetés terhére, 
- 6 önköltséges alapon. 
 
A különböző szakokra a következő számú hallgató iratkozhat: 

Szakirány 
Költségvetés 

terhére 
Önköltséges Összesen 

Tandíj 
(dinár) 

Tandíj a külföldi 
állampolgárok 
számára (euró) 

Tanító – mester *1 2 3 50.000,00 2.300,00 

Óvodapedagógus –
mester 

2 
(1+1**) 

4 6 50.000,00 2.300,00 

Összesen 3 6 9   
*
 A roma nemzetiségű jelöltek affirmativ iratkozási programjának kvótája, akik az alapképzést nem az 
affirmatív programon végezték el, melyet Vajdaság Autonom Tartomány Kormánya határozott meg  
**
 A sajátos igényű jelöltek affirmativ iratkozási programjának kvótája, akik az alapképzést nem az affirmatív 

programon végezték el, melyet Vajdaság Autonom Tartomány Kormánya határozott meg 

 
2. Pályázati feltételek 

Mesterképzésre, az akadémiai tanulmányok második fokozatára, mindazok a jelentkezők beiratkozhatnak, 
akik a Magyar Tannyelvű Tanítóképző Karon vagy hasonló profilú egyetemi karon, alapképzésen oklevelet 
szereztek és az alapfokú tanulmányaik négyéves időtartamúak voltak és tudnak magyarul, olyan szinten, 
hogy kövessék az előadásokat, illetve magyar nyelven vizsgázhassanak. A felsorolt általános feltételek 
mellett a jelentkezők a következő módon iratkozhatnak be a Magyar Tannyelvű Tanítóképző Kar 
mesterképzésére: 

1. Beiratkozhatnak azok a jelentkezők, akik az Újvidéki Egyetem szabadkai Magyar Tannyelvű 
Tanítóképző Karán 240 ECTS pont terjedelmű alapképzésen szereztek oklevelet  

2. Beiratkozhatnak azok a jelentkezők, akik az Újvidéki Egyetem valamelyik, a Tanítóképzőhöz 
hasonló profilú karán 240 ECTS pont terjedelmű alapképzésen szereztek oklevelet  

3. Beiratkozhatnak azok a jelentkezők, akik a Tanítóképzőn vagy hasonló profilú karon szereztek 
oklevelet az Újvidéki Egyetemen kívül 240 ECTS pont terjedelemben  

Azoknak a jelentkezőknek, akik a fent említett 3. és 4. pont alapján iratkoznak mesterképzésre, el kell 
sajátítaniuk az alapképzés tantervének anyagát (különbözeti vizsgákat tesznek), vizsgát tesznek a magyar 
nyelv ismeretéből, mindezt a Kari Tanács határozata alapján. 
Azok a jelöltek, akik az alapképzést külföldön végezték el, pályázhatnak, miután honosították a külföldön 
szerzett diplomájukat.  
Amennyiben a honosítási folyamat nem zajlott le, ezek a jelöltek kötelesek igazolást hozni, hogy a 
honosítás folyamatban van. Iratkozáskor a honosított diplomát kell átadniuk.  
 

3. Pályázati határidő 
Második pályázati időszak 

- jelentkezés 2022. október 18. 
- elsődleges rangsor 2022. október 20. 
- végleges rangsor 2022. október 24. 
- iratkozás 2022. október 25. 

 
4. Jelentkezéskor a következő iratokat kell átadni: 

Személyi igazolvány, az egyetemi diploma és melléklet fénymásolata (az eredetit is fel kell mutatni) 
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 5. Árjegyzék  
- iratkozás 5000 dinár 

 
6. A jelentkezők rangsorolásának kritériumai 

A jelöltek rangsora egy alapvető és egy kiegészítő kritérium alapján alakul ki. 
Az alapvető kritérium a következő: 

- Az alapképzésen megvalósított átlagosztályzat, 
Kiegészítő kritérium: 

- Az alapképzésen eltöltött tanulmányok időtartama (a naptári hónapok száma az alapképzésre való 
beiratkozástól az utolsó vizsga letételéig). 

Abban az esetben, ha két vagy több jelöltnek ugyanannyi pontja van, akkor ezeket a jelölteket az 
alapképzés időtartama alapján rangsoroljuk, azzal, hogy annak a jelöltnek lesz elsőbbsége, aki rövidebb idő 
alatt végezte el az alapképzést. 
Beiratkozásra azok a jelöltek jogosultak, akik a rangsorolt jelöltek jegyzékén a beiratkozási keretlétszámon 
belül helyezkednek el. 
Az állami költségvetés terhére azok a jelöltek iratkozhatnak be, akik a rangsorolt jelöltek jegyzékén a 
költségvetés terhére előlátott beiratkozási keretlétszámon belül helyezkednek el.  
Önköltséges hallgatóként azok a jelöltek iratkozhatnak be, akik a rangsorolt jelöltek jegyzékén az 
önköltséges hallgatóknak előlátott beiratkozási keretlétszámon belül helyezkednek el. 
Azok a jelöltek, akik iskoláztatásuk során már voltak az állami költségvetés terhére tanuló hallgatók, nem 
iratkozhatnak be újra az állami költségvetés terhére a tanulmányoknak ugyanarra a szintjére. 

 
7. A fellebbezés módja és határideje 

A jelölt fellebbezhet a pályázat törvényessége, illetve a ranglista ellen 36 órával az előzetes ranglista 
kihirdetése után. A fellebbezést a Felvételi Bizottság véleményezi, és ennek alapján a dékán legfeljebb 24 
órán belül határozatot hoz a fellebbezéssel kapcsolatban. 

 
8. A külföldi állampolgárok beiratkozása 

Külön iratok, amit jelentkezéskor át kell adni: 
- honosított egyetemi diploma 
- igazolás arról, hogy az aktuális tanévre van egészségügyi biztosítása 
- igazolás a tandíj (2300 euró) befizetéséről 

 
9. Megjegyzés 

A fogyatékkal élő, illetve roma nemzetiségű hallgatók, akik az alapképzésen, az affirmatív intézkedések 
keretében, Vajdaság Autonóm Tartomány költségvetésének terhére végezték tanulmányaikat, a 2022/23-as 
tanévben az affirmatív intézkedések keretében, a költségvetés terhére iratkozhatnak a mestertanulmányok 
első évére az Újvidéki Egyetem karain, az Egyetem affirmatív intézkedésekről szóló programjában 
foglaltakkal összhangban. 
Telefon: 024 624 401  
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