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ОСНОВНЕ АКАДЕМСКЕ СТУДИЈЕ 
 
На факултет се може уписати укупно 27 студената, и то: 
- 3 студената чије се образовање финансира из буџета и 
- 24 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) 

Дипломирани учитељ 0 13 13 50.000,00 2.300,00 

Дипломирани васпитач 2 (1+1**) 1 3 50.000,00 2.300,00 

Дипломирани комуниколог  1** 0 1 50.000,00 2.300,00 

Васпитач 0 10 10 50.000,00 2.300,00 

Укупно 3 24 27   
*
 Програм афирмативне мере уписа припадника ромске националне мањине, квота која је 
одобрена одлуком  Покрајинске Владе Аутономне покрајине Војводине 
**
 Програм афирмативне мере уписа лица са инвалидитетом, квота која је одобрена одлуком 

Покрајинске Владе Аутономне покрајине Војводине 
***

Програм афирмативне мере уписа држављана Републике Србије који су средњу школу 
завршили у инсотранству у школској 2021/22 години, квота која је одобрена одлуком 
Покрајинске Владе Аутономне покрајине Војводине 

 
2. Услови конкурисања: 
а) Општи услови: Право учешћа на конкурсу имају лица са завршеним средњошколским 
образовањем у четворогодишњем трајању. 
б) Посебни услови: Са потврдом Агенције за квалификације (у даљем тексту: Агенција) да је у 
току поступак нострификације стране средњошколске исправе, или доказом да је предат захтев 
за нострификацију, ималац стране средњошколске исправе може се пријавити за упис у прву 
годину студија и у првом уписном року уз обавезу достављања решење Агенције о 
нострификацији средњошколске исправе до почетка наставе. 
 
3.  Провера способности 
a) Кандидати пријављени за упис на основне академске студије - студијске програме 
Дипломирани васпитач и Дипломирани учитељ полажу проверу говорних, музичких и 
физичких способности.  
б) Кандидати пријављени за упис на основне академске студије -  студијски програм 
Дипломирани комуниколог полажу проверу културе говора и комуникационих способности. 
Овај испит је елиминационог карактера. 
 
4.  Полагање пријемног испита: 
За упис на основне академске студије, на студијске програме Дипломирани учитељ, 
Дипломирани васпитач, Дипломирани комуниколог и Васпитач кандидати полажу пријемни 
испит из Мађарског језика и књижевности и Опште информисаности.  
Пријемни испит се полаже на мађарском језику или на језику који је у службеној употреби на 
територији АП Војводине, на основу личног захтева кандидата поднетог на обрасцу изјаве на 
којем језику се полаже пријемни испит. 
 
5. Конкурсни рокови: 
Други конкурсни рок: 

- пријављивање кандидата 20. септембар 2022. 
- провера способности 21. септембар 2022. 
- полагање пријемног испита 22. септембар 2022. 
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- објављивање прелиминарне ранг листе 23. септембар 2022. 
- објављивање коначне ранг листе 27. септембар 2022. 
- упис примљених кандидата 28. септембар 2022. 

 
6. Документација која се подноси приликом пријављивања кандидата: 
Кандидати подносе на увид оригинална документа, а уз пријавни лист подносе или шаљу 
електронски фотокопије ових докумената: 

- важећу личну карту 
- сведочанство за све разреде претходно завршене школе; 
- диплому о положеном завршном односно матурском испиту; 
- доказ о уплати накнаде за полагање испита за проверу способности 

 
7. Документација која се подноси приликом уписа: 

- оригинална сведочанства и диплома; 
- две фотографије формата 4,5× 3,5 цм; 
- доказ о уплати накнаде на име трошкова уписа 
- доказ о уплати накнаде за самофинансирајуће студенте 

 
8. Новчане накнаде: 

- за проверу способности 1000,00 дин 
- за полагање пријемног испита 4500,00 дин 
- за упис 5000,00 дин 

 
9. Критеријуми за утврђивање редоследа кандидата на ранг листи: 
Редослед кандидата за упис у прву годину основних студија на ранг листи утврђује се на 
основу општег успеха постигнутог у средњем образовању и резултата постигнутих на 
пријемном испиту, односно испиту за проверу склоности и способности према мерилима 
утврђеним општим актом факултета, с тим да кандидат може стећи укупно највише 100 бодова. 
Под општим успехом из средње школе подразумева се збир свих просечних оцена из свих 
предмета у првом, другом, трећем и четвртом разреду помножен са 2. Општи успех из средње 
школе рачуна се заокруживањем на две децимале. По овом основу кандидат може стећи 
највише 40 бодова. 
На пријемном испиту кандидат може да освоји највише 60 бодова (30 бодова на тесту из 
Мађарског језика и књижевности и 30 бодова на тесту из Опште информисаности). Минималан 
број бодова на пријемном испиту потребан за упис је 14 на оба теста укупно. Кандидат који на 
пријемном испиту освоји мање од 14 бодова, губи право на рангирање, односно губи право 
уписа на факултет. 
Кандидат се може уписати у статусу буџетског студента уколико се налази на јединственој ранг 
листи до броја одобреног за упис кандидата на терет буџета и ако освоји више од 50 бодова. 
Кандидат се може уписати у статусу самофинансирајућег студента уколико се налази на 
јединственој ранг листи до броја утврђеног за упис самофинансирајућих студената и ако освоји 
најмање 30 бодова. 
На истом степену студија студент може бити уписан у прву годину студија у статусу студента 
чије се студије финансирају из буџета само једанпут. 
 
10. Начин и рокови за подношење жалбе на утврђени редослед: 
Кандидат може поднети приговор на регуларност поступка утврђеног конкурсом, регуларност 
претходне провере способности, регуларност пријемног испита или своје место на ранг листи у 
року од 36 сати од објављивања прелиминарне ранг листе на факултету односно 36 сати од 
објављивања резултата провере способности. Приговор се подноси комисији за упис, на чији 
предлог декан доноси решење по приговору у року од 24 сата од пријема приговора. 
Приговор на тачност бодовања тестова на пријемном испиту, на место на ранг листи  и 
исправност обављања пријемног испита кандидати могу поднети 26.09..2022. од 9,00 до 10,00 
часова. Кандидат који подноси приговор на тачност бодовања свог теста има право да 
присуствује комисијском прегледу теста  26.09.2022. од 9,00 до 10,00 часова . 
 
11. Упис страних држављана: 
Страни држављани могу да се упишу на студијски програм под истим условима као домаћи 
држављани.  
додатна документација која се подноси приликом пријављивања кандидата 

- нострификована диплома о завршеној средњој школи у четворогодишњем 
трајању 



- да је здравствено осигуран за школску годину коју уписује 
- уплата школарине од 2.300,00 евра 

 
12. Напомена: 
Учесник конкурса који је као ученик трећег или четвртог разреда средње школе показао 
изузетан успех на републичком такмичењу које организује надлежно министарство (освојио 
једно од прва три места) или на међународном такмичењу, не полаже пријемни испит из тог 
наставног предмета већ му се део пријемног испита из тог наставног предмета вреднује 
максималним бројем бодова. 
Ово право се остварује по посебном захтеву који се подноси приликом пријављивања за 
полагање пријемног испита уз који се прилаже одговарајући доказ. 
Лица са посебним потребама могу полагати пријемни испит на начин прилагођен њиховим 
потребама, а у складу са објективним могућностима факултета.  
Информацију-захтев о потреби са описом начина полагања кандидат је дужан да преда  
приликом пријаве на конкурс тј. пре термина одређеног за полагање пријемног испита и/или 
испита за проверу способности. 
 

- контакт телефони за добијање информација 
 Студентска служба: 024 624 401 
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MAGYAR TANNYELVŰ TANÍTÓKÉPZŐ KAR  
Cím: Szabadka, Strossmayer utca 11. 
Telefon: 024 624 444 
Fax: 024 624 424 
Folyó számla számla: 840-2112666-13 
E-mail: office@magister.uns.ac.rs  
Honlap: www.magister.uns.ac.rs 
 

BEIRATKOZÁSI PÁLYÁZAT AZ ALAPKÉPZÉS ELSŐ ÉVÉRE A 2022/23-AS TANÉVRE A II. 
PÓTIRATKOZÁSI IDŐSZAKBAN 

 
1. Meghirdetett helyek 

A Tanítóképző Karra összesen 27 elsőéves hallgató iratkozhat: 
- 3 a költségvetés terhére 
- 24 önköltséges alapon. 
 
A különböző szakokra a következő számú hallgató iratkozhat: 

Tanulmányi program 
Költségvetés 

terhére 
Önköltséges Összesen 

Tandíj 
(dinár) 

Tandíj a külföldi 
állampolgárok 
számára (euró) 

Okleveles tanító 0 13 13 50.000,00 2.300,00 

Okleveles 
óvodapedagógus 

2 
(1+1***) 

1 3 50.000,00 2.300,00 

Okleveles 
kommunikátor 

1** 0 1 50.000,00 2.300,00 

Nevelő 0 10 10 50.000,00 2.300,00 

Összesen 3 24 27   
*
 A roma nemzetiségű jelöltek affirmativ iratkozási programjának kvótája, melyet Vajdaság Autonom Tartomány 
Kormánya határozott meg 
**
 A sajátos igényű jelöltek affirmativ iratkozási programjának kvótája, melyet Vajdaság Autonom Tartomány 

Kormánya határozott meg 
***

 Azoknak a jelölteknek az affirmativ iratkozási programjának kvótája, akik a 2021/22-es tanévben külföldön 
végezték el a középiskolát , melyet Vajdaság Autonom Tartomány Kormánya határozott meg 
 
2. Pályázati feltételek 
a) Általános feltételek: négyéves középiskolai végzettség. 
b) Különleges feltételek: A Kvalifikációs Ügynökség (Agencija za kvalifikacije, a továbbiakban Ügynökség) 
bizonylatával, amellyel a tanuló igazolja, hogy folyamatban van a külföldi középiskolai bizonyítvány honosítása, 
illetve azzal a bizonylattal, amely igazolja, hogy átadták a honosítási kérelmet, a külföldön érettsigézett diák 
jelentkezhet az első évre szóló felvételire az első iratkozási körben, azzal, hogy a tanév kezdetéig beadja az 
Ügynöskég külföldi érettségi bizonyítvány honosításáról szóló végzését. 

 
3.Képességvizsga 

a) Azoknak a jelentkezőknek, akik alapképzésre az Okleveles tanító vagy Okleveles óvodapedagógus 
tanulmányi programra jelentkeztek képességvizsgát kell tenniük zenéből, beszédkészségből, 
testnevelésből – ez a vizsga eliminációs jellegű. 

b) Azoknak a jelentkezőknek, akik alapképzésre az Okleveles kommunikátor tanulmányi programra 
jelentkeztek képességvizsgát kell tenniük beszédkészségből és kommunikációs készségekből – ez a 
vizsga eliminációs jellegű. 

 
4. Felvételi vizsga 
Az Okleveles tanító, Okleveles óvodapedagógus, Okleveles kommunikátor és Nevelő tanulmányi programokra 
jelentkezők Magyar nyelv és irodalomból és Általános tájékozottságból tesznek felvételi vizsgát. 
A felvételi vizsgát magyar nyelven teszik, illetve a jelentkező írásban kérvényezheti jelentkezéskor, előírt 
formanyomtatványon, hogy valamelyik, Vajdaság Autonóm Tartomány területén hivatalosan használt nyelven 
felvételizhessen. 
 
5. Pályázati határidő 
Második pályázati időszak 

- jelentkezés 2022. szeptember 20.  (9.00-től 12.00 óráig) 
- képességvizsga 2022. szeptember 21. (9.00 órakor) 
- felvételi vizsga 2022. szeptember 22. (9.00 órakor) 
- előzetes ranglista kihirdetése 2022. szeptember 23. 
- végleges ranglista kihirdetése 2022. szeptember 27. 
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- iratkozás 2022. szeptember 28. (9.00-től 12.00 óráig) 

 
6. Jelentkezéskor a következő iratok fénymásolatát kell átadni vagy elektronikusan elküldeni: 

- érvényes személyi igazolvány 
- a középiskolás bizonyítványok (a középiskola mind a négy osztályáról) 
- középiskolás diploma vagy érettségi bizonyítvány 
- elismervény a képességvizsga díjának befizetéséről 

 
7. Iratkozáskor a következő iratokat kell átadni: 

- az eredeti bizonyítványokat és az eredeti diplomát 
- két 4,5× 3,5 cm-es fényképet 
- elismervény az iratkozás költségeinek befizetéséről 
- az önköltséges hallgatóknak elismervény a tandíj első részletének befizetéséről 

 
8. Árjegyzék  

- képességvizsga 1000 dinár 
- felvételi vizsga 4500 dinár 
- iratkozás 5000 dinár 

 
9. A jelentkezők rangsorolásának kritériumai 
A jelentkezőket a felvételi vizsgán elért pontszám és a középiskolai átlageredmény alapján rangsoroljuk.  
A középiskolai átlageredményt úgy számoljuk ki, hogy összeadjuk az elsős, másodikos, harmadikos és 
negyedikes átlagot és megszorozzuk 2-vel. Két tizedesre kerekítünk. Ilyen alapon a jelölt legfeljebb 40 pontot 
szerezhet.  
A felvételi vizsgán a jelölt legfeljebb 60 pontot érhet el (30 pontot a Magyar nyelv és irodalom teszten és 30 
pontot az Általános tájékozottság teszten). A felvételi vizsgát akkor tette le, ha a két teszten összesen legalább 
14 pontot elért. A jelölt, aki a felvételi vizsgán 14 ponttól kevesebbet ér el, nem tette le a felvételi vizsgát, nem 
lesz rangsorolva, és nem iratkozhat be a Tanítóképző Karra. 
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 és a rangsorban több mint 50 
ponttal rendelkeznek. 
Önköltséges hallgatóként azok a jelöltek iratkozhatnak be, akik a rangsorolt jelöltek jegyzékén az önköltséges 
hallgatóknak előlátott beiratkozási keretlétszámon belül helyezkednek el és a rangsorban legalább 30 ponttal 
rendelkeznek. 
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. 

 
10. A fellebbezés módja és határideje 
A jelölt fellebbezhet a pályázat törvényessége, a képességvizsga, a fölvételi vizsga lebonyolítása, illetve a 
ranglista ellen 36 órával az előzetes ranglista kihirdetése után, illetve a képességvizsga eredményének 
kihirdetése után. A fellebbezést a Fölvételi Bizottság véleményezi, és ennek alapján a dékán legfeljebb 24 órán 
belül határozatot hoz a föllebbezéssel kapcsolatban. 
A felvételi tesztek pontozására, a rangsorra és a fölvételi vizsga lebonyolításának szabályosságára a jelöltek 
második pályázati időszakban 2022. szeptember 26-án 9.00-től 10.00 óráig. 
Azok a jelöltek, akik a tesztek pontozására tettek fellebbezést, tesztjeiket bizottság jelenlétében megnézhetik a 
második pályázati időszakban 2022. szeptember 26-án 9.00-től 10.00 óráig. 

 
11. A külföldi állampolgárok beiratkozása 
A külföldi állampolgárok ugyanolyan feltételekkel iratkozhatnak a Tanítóképző Karra, mint a hazaiak. 
külön iratok, amit jelentkezéskor át kell adni: 

- honosított középiskolai diploma 
- igazolás arról, hogy az aktuális tanévre van egészségügyi biztosítása 
- igazolás a tandíj (2300 euró) befizetéséről 

 
12. Megjegyzés 
Azok a jelentkezők, akik a középiskola 3. vagy 4. osztályában köztársasági vagy nemzetközi versenyen az első 
három hely egyikét érték el, a felvételi vizsgán nem vizsgáznak abból a tantárgyból, hanem az erre a részre 
vonatkozó legmagasabb pontszámot kapják. 
A különleges igényű jelentkezők a nekik megfelelő módon felvételizhetnek, a Kar objektív lehetőségeinek 
keretében. A felvételi vizsga megszervezésére vonatkozó különleges igényt írásbeli kérvényben kell átadni 
jelentkezéskor. 
Telefon 024 624 401 
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