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ЛИДЕРСТВО У ОБРАЗОВАЊУ 

 

Школске 2015/16. године, на Филозофском факултету Универзитета у Новом Саду 

акредитован је студијски програм Мастер академске студије Лидерство у образовању, 

који је настао као резултат пројектних активности Темпус пројекта EdLead (543848-

TEMPUS-1-2013-1-RS-TEMPUS-JPCR). У складу са критеријумима утврђеним општим 

актима Филозофског факултета Универзитета у Новом Саду, 8.9.2016. godine објављен је 

Конкурс за упис студената на мастер академске студије Лидерство у образовању у 

школској 2016/17.години. На основу акредитације и одлуке Сената Универзитета у Новом 

Саду, Конкурсом је предвиђено да на студијски програм Лидерство у образовању буде 

примљено 25 кандидата. 

Пријављивљање кандидата обављено је у периоду од 19. септембра до 14. октобра 

2016. године. Кандидати су приликом конкурисања поднели следећу документацију: 

конкурсни лист, диплому или уверење о завршеним основним академским студијама, 

фотокопију личне карте, мотивационо писмо, биографију, препоруку на основу 

школовања или професионалне сарадње. На конкурс се пријавило 34 кандидата. 

Након завршеног конкурсног рока, Комисији за пријем кандидата (проф. др Оливера 

Кнежевић Флорић, проф. др Слађана Зуковић и проф. др Јована Милутиновић) 

достављена је документација пријављених кандидата. Након увида у документацију 

Комисија је приступила процедури формирања прелиминарне ранг листе. Критеријуми за 

рангирање кандидата су били следећи:  

- Просечна оцена на основним студијама (макс. 50 бодова; 

- Радна биографија, мотивационо писмо и препоруке (макс. 30 бодова); 

- Интервју са кандидатима (макс. 20 бодова). 



Интервју са пријављеним кандидатима је одржан 18.10.2016. године. Комисија је 

обавила разговор са кандидатима о њиховој мотивацији за лидерство у образовању и 

обављање лидерских послова, о предходном радном искуству, као и о конкретним 

мотивима за уписивање мастер програма.  

Након сумирања свих предвиђених критеријума за упис на мастер програм, 

направљена је прелиминарна ранг листа која је објављена на сајту Филозофског факултета 

у Новом Саду 19.10.2016. године. Није било жалби кандидата на регуларност поступка 

утврђеног конкурсом. Kоначна ранг листа објављена је 24.10.2016. године, а упис 

студената је обављен 25, 26, 27. и 28. октобра 2016. године. У складу са захтевима 

Конкурса, на Програм је уписано 25 кандидата (23 директора основних и средњих школа и 

2 стручна сарадника). 

Настава на мастер програму почиње 20.02.2017. године. 

 

 

 

 

 


