
ЗАШТО 
СТУДИРАТИ 
НА УФ? 



Избором Учитељског факултета одабрали сте 
одговоран и важан позив који у Србији има дугу 
традицију. Без обзира на то да ли сте се определи-
ли за позив учитеља или васпитача, одабрали сте 
позив за који се живи и који подразумева посвеће-
ност умећу образовања и вештини обликовања 
свих аспеката дететове личности.

Зашто УФ?



Ваш будући факултет основан је 1993. године и 
школовао је више генерација студената само за 
учитељски позив све до 2007. године. Tе године 
Учитељски факултет је спојен са Вишом школом за 
образовање васпитача и од тада на њему постоје 
два студијска програма: Студијски програм за об-
рaзовање учитеља и Студијски програм за образо-
вање васпитача.

Уписујете се у историју школовања која свој 
почетак има још у античкој Грчкој и постајете део 
традиције просветитељства модерне Европе. Чита-
вог радног века служићете се Кантовом максимом, 
оном која не бледи већ толико столећа: Имај хра-
брости да се служиш властитим разумом!

Студираћете у згради која је стара скоро један век 
и баштини готово двестагодишњу мисију Учитељ
ске школе, која постоји колико и модерна српска 
држава. На учитељским школама које су претхо-
диле факултету предавале су истакнуте личности 
наше културе. Међу њима су познати класични 
филолог и филозофски писац Милош Ђурић, педа-
гог, књижевни критичар и филозоф Милош Шевић, 
ликовни уметник Симеон Роксандић, истакнути 
песник српског надреализма Душан Матић, исто-
ричар Васо Чубриловић и многи други.

Изаберите позив, а не посао





Свестрано образовање у оквиру Учитељског факултета можете добити 
кроз програме који су осмишљени као комбинација теоријских и практи
чних знања неопходних за обављање учитељског и васпитачког позива

Како се припремити за будући позив 

Пут ка одговорном и важном занимању на 
Студијском програму за образовање учи-
теља можете проћи у Београду или у настав-
ним одељењима у Вршцу и Новом Пазару; 
Студијски програм за образовање васпитача 
очекује вас само у Београду. Можете похађа-
ти основне, а потом мастер или докторске 
студије, будући да су на Факултету акредито-
вана сва три студијска програма. Студирање 
траје 8+2 семестра, а наставни програми су 
усклађени са Болоњском декларацијом и по 
угледу на њега успостављен је систем бодо-
вања испита. 

Свестрано образовање стичете кроз програме 
који су комбинација теоријских и практичних 
знања неопходних за обављање учитељског 
и васпитачког позива. Наиме, на нашем 
факултету се изучавају природне и друштвене 
науке, на њему су присутни педагошкопси-

холошки курсеви, општеобразовни садржаји, 
уметнички и спортски предмети... Ваш будући 
наставни план је, заправо, резултат про-
мишљеног укрштања различитих теоријских 
дисциплина (дидактичкометодичких, педа-
гошкопсихолошких, школских и општеобра-
зовних предмета) и праксе, која у њему има 
веома значајно место – све то са идејом да 
вам понудимо потребна знања за обављање 
учитељског и васпитачког позива.

Наставни програми су засновани на научном 
знању, уметничком стваралаштву и педа-
гошком искуству. Осим тога, они су усмерени 
на развијање професионалних вештина које 
су важне за ваш будући позив у области 
планирања, организовања, реализовања и 
вредновања образовног процеса, али и за 
решавање проблема у разреду или васпитној 
групи, остваривање што успешније комуника-
ције и разумевања потреба деце.

„Учитељи су највећи заљубљеници у живот, 
посвећеници деци, људи који стално почињу 
испочетка са могућношћу да добро ʹутврдеʹ 
градиво које предају. Они уживају учећи 
децу, учећи са децом и од деце. Смеју се и 
плачу, радују и тугују са својим ђацима.
Верујте, учитељи су срећни људи! Нигде неће-
те наћи толико искрености, љубави и маште!”

Светлана Бабић, учитељица у београдској 
Основној школи „Светозар Марковић”

Како се припремити за будући позив



На Катедри за српски језик, књижевност и методику 
српског језика и књижевности слушаћете предмете 
посвећене изучавању српског језика, књижевности 
и културе, књижевности за децу, као и методичким 
вештинама у раду на развоју говора, писменог и усме-
ног изражавања итд. Осим тога, можете се одлучити за 
неки од изборних предмета – међу њима су они који 
се баве тумачењем Библије, драмом и покретом, путо-
вањем као формом васпитања и културе, бајкама, бук-
варима и букварском наставом... Ова катедра дуги низ 
година реализује и пројекат Поетика српске књижев-
ности за децу и младе, посвећен изучавању истакнутих 
стваралаца у овој области. Уз то, она организује посете 
књижевним сусретима, културним институцијама, као и 
гостовања истакнутих личности српске културе.

Катедра за математику и методику наставе матема-
тике осим изучавања математике нуди и разноврсне 
активности у складу са савременим приступима 
развоју математике и почетних математичких појмова, 
код школске и предшкол ске деце. Кроз  предавања, 
инструктивне вежбе и семинарске радове, радионице 
и рад у малим групама, кроз моделовање активности 
са децом и израду васпитнообразовних средстава, 
студенти се упознају са савременим програмима, 
износе идеје и добијају повратну информацију у вези 
с њима, те на различите начине представљају своја 
знања. У вртићима и школама вежбаоницама они се 
упознају са актуелном праксом почетног математичког 
образовања, испробавају и преиспитују свој приступ 
и примену знања. На овој катедри че ста су предавања 
гостујућих наставника са различитих универзитета.

Различите дидактичке дисциплине посвећене   пла-
нирању, као и реализацији и евалуацији васпи тно
образовног, односно наставног процеса, истраживању 
васпитнообразовне праксе и савременим образовним 

технологијама изучаваћете на Катедри за дидактику. 
Предмети на овој катедри велику пажњу посвећују 
образовању будућих учитеља и васпитача за примену 
дигиталних технологија у васпитнообразовном раду. 
Посебан акценат стављен је на практично оспособља-
вање студената за коришћење образовног и различи-
тих корисничких софтвера, као и на употребу дигитал-
них медија у праћењу и вредновању рада ученика у 
настави.

У оквиру Катедре за методику наставе природе и 
друштва стећи ћете основне компетенције за извођење 
наставе из предмета Природа и друштво и Свет око 
нас. Кроз ове предмете, који су интегративног карак-
тера, ваши будући ђаци стичу елементарна знања и 
формирају прве, основне појмове из биологије, еколо-
гије, физике, хемије, географије и историје. У оквиру 
Методике упознавања околине припремаћете се да са 
децом узраста од 3 до 7 година обрађујете теме везане 
за биљни и животињски свет, природне појаве, као и да 
их упознате са физичким, емоционалним и социјалним 
аспектом човека. Ова катедра нарочито истиче интегра-
тиван приступ садржајима, планирању и реализацији 
активности у природи, као и учење кроз игру.

Уз помоћ специјализованих предмета на Катедри 
за педагогију и психологију овладаћете основним 
теоријским и практичним знањима из области опште, 
породичне и школске педагогије, потом стећи основна 
знања о људском развоју током животног циклуса, али 
и упознати се са релевантним психолошким аспектима 
васпитног и образовног процеса. Након успешно савла-
даних курсева требало би да стекнете базично умеће 
примене педагошкопсихолошких сазнања у органи-
зовању васпитнообразовног контекста и решавању 
карактеристичних васпитнообразовних проблема. 

Сви предмети су део рада девет катедри 
које обједињују процес студирања.



Предмети које ћете слушати на Катедри за филозо-
фију и друштвене науке помоћи ће вам да стекнете 
или проширите знања о најважнијим филозофским 
становиштима која се тичу проблема образовања и 
васпитања, а упознаће вас и са основним социолош-
ким проблемима савременог друштва, породице и 
друштвеним аспектима образовања. Курсеви на овој 
катедри усмерени су на развијање критичког мишљења 
студената, унапређивање културе дијалога, а такође и 
на оспособљавање студената да примењују моралну 
аргументацију на решавање конкретних етичких диле-
ма и конфликата у области васпитања и образовања.

На Катедри за методике уметничких предмета кроз 
обавезне и изборне предмете из области музике и 
ликовних уметности стећи ћете стручна теоријска и 
искуствена знања која ћете примењивати у свом бу-
дућем раду са децом предшколског и млађег школског 
узраста. Теоријска настава је фокусирана на различите 
садржаје музике и ликовних уметности у складу са 
потребама, интересовањима и развојним могућности-
ма деце одређеног узраста, а практична на извођење 
и стварање – искуствено учење, свирање на музичком 
инструменту или контакт са ликовним материјалом. 
Практична настава одвија се у добро опремљеним 
специјализованим учионицама – музичком и ликовном 
кабинету. У складу са вашим интересовањима, искуст-
вена знања моћи ћете да продубите и похађањем из-
борних предмета из области музике и ликовних умет-
ности – можете се одлучити за хор или камерну музику, 
рад са дечјим инструментима, музичком литературом 
за децу или пак за керамику, визуелне садржаје позо-
ришта за децу, савремене форме визуелнографичке 
презентације и слично.

Осим редовне наставе, Катедра за методику физичког 
васпитања препознатљива је по организацији атрак-

тивних изборних предмета и активности: активности у 
природи, пливање и крос, дечји плесови, народне игре 
и кола, Универзитетска спортска лига и Учитељијада. У 
склопу факултета у Београду постоје две фискултурне 
сале, отворени спортски терени,  кабинет са теретаном 
и модерна спортска балонсала. Наставници и сарад-
ници на овој катедри посебно воде рачуна о томе да 
се наши студенти са оба смера упознају и оспособе за 
квалитетно организовање вежбања сходно  потребама 
и интересовањима деце предшколског и млађег 
школског узраста, као и за праћење теле сног раста и 
развоја, употребу савремених мерних инструмената у 
циљу квалитетнијег рада у струци и науци, те адекватно 
реаговање у случајевима појаве гојазности и телесних 
деформитета.

Катедра за румунски језик (као матерњи језик) и стране 
језике омогућиће вам да, у зависности од свог претход-
ног школовања и сопственог интересовања, одаберете 
један од четири страна језика (енглески, немачки, 
руски или француски); потом ћете моћи да похађате 
одабрани курс као изабрани страни језик струке у три 
семестра на основним и у једном семестру на мастер 
студијама. Ова катедра настоји да развија и проши-
рује сарадњу са универзитетима у иностранству кроз 
предавања гостујућих професора и размене студената. 
Посебно је поносна на одличну вишегодишњу сарадњу 
коју има са Француском школом у Београду, у којој 
неки од наших студената проводе део своје струч-
не праксе. Уз то, студенти румунске националности 
могу похађати наставу на румунском језику у нашем 
одељењу у Вршцу, те на тај начин преузети  значај-
ну улогу у неговању књижевног румунског језика и 
промовисању културног простора који се једним делом 
налази на месту сусрета двеју европских култура: српс-
ке и румунске.





Боравак и рад у предшколским установама 
и основним школама је важан део процеса 
студирања. Поједине школе и вртићи служе 
као огледне јединице (вежбаонице) у којима 
студенти примењују стечена теоријска знања 
и оспособљавају се за своје нове улоге. То 
значи да ћете од самог почетка студија бити 
у директном контакту са извођењем часова у 
школи и усмерених активности у вртићу кроз 
педагошку, дидактичку, методичку и профе-
сионалну праксу. Важан део ваше наставе 
одвијаће се управо тамо, при чему ће улогу 
ментора преузети професори и асистенти који 
константно теже да унапређују  рад у вежбао-
ници и професионалну праксу.

„На факултету сам, кроз изучавање теорије 
и праксе, стекла основна знања о васпитач-
ком позиву. Уз подстицај професора и кроз 
сарадњу са колегама, успела сам да откријем 
предност и лепоту позива који сам изабрала, 
а знање и искуство стечено на факултету пра-
тиће ме и у мом професионалном раду.”

Микица Јакшић, студенткиња УФ

На Учитељском факултету велика пажња се поклања пракси, тј. вашем 
боравку и раду у предшколским установама и основним школама током 
студирања

Стекните искуство 
кроз практичну наставу

Стекните искуство кроз практичну наставу





Факултет је међу првима развио рачунарску мрежу, набавио интерактивне 
табле и пројекторе, као и софтвере за учење на даљину, а поседује и интерну 
телевизију 

За добро студирање необично је важан и 
амбијент у којем стичете неопходна стручна 
знања и компетенције. Настава се у Београ-
ду одвија на две локације: у самом центру 
Београда – на неколико корака од Београђан-
ке, Вазнесењ ске цркве, Вукове задужбине, 
Математичке гимназије и Руског дома – и на 
Дедињу, у прелепом природном амбијенту.

Наш факултет поклања велику пажњу оп-
ремању простора, учионица и кабинета. У 
склопу наше установе налазе се две дигитал-
не учионице које омогућавају динамичнију 
наставу, а комуникација са студентима у вели-
кој мери се обавља електронским путем. 

На располагању вам стоје добро опремљена 
библиотека и читаоница, дигиталне учио-
нице, компјутерска лабораторија, приступ 
интернету и студентски клуб. Библиотека Учи-
тељског факултета поседује више од 46.000 
књига и 4000 стручних часописа, а њен фонд 
и даље расте!

Студирајте у савремено опремљеном 
и функционалном простору



„Студирати Учитељски факултет значи стећи 
разноврсна знања из области језика, природних и 
друштвених наука, спорта и уметности – постати 
свестрана личност. Оспособити се да интегришеш 
знања, свакодневно изазиваш жељу за учењем, 
подстичеш мисаоно ангажовање својих ученика, 
учиш их да се критички односе према стварности. 
Бити студент Учитељског факултета значи бити 
свестан озбиљности позива за који се школујеш и 
тога да не пристајеш ни на шта мање од најбољег 
јер знаш да од твојих 45 минута зависи нечија 
будућност. Студирати на овом месту значи живети 
мисао Нелсона Менделе – образовање је најјаче 
оружје којим се може мењати свет.”

Бојана Ивковић, апсолвенткиња УФ



Будите део наставних и ваннаставних 
активности 

Студентски живот на Учитељском факултету 
веома је разноврстан. На њему ћете имати 
могућност да покажете своја знања и умећа 
у разним областима – од музике, глуме, 
спортских активности до организационих 
вештина… Можете се исказати и кроз редовне 
и кроз изборне предмете.

У оквиру Факултета активни су студентско 
позориште, хор и камерна музика. Хор је део 
традиције учитељских школа, па је тако и код 
нас. Наш Хор можете похађати у  складу са 
својим интересовањима и тако исказати своје 
вокалне потенцијале на честим концертима 
који се организују на факултету, као и на го
стовањима, где постижемо запажене успехе. 
Осим тога, студенти наклоњени музици могу 
се определити за Камерну музику. Наши 
студенти су били у прилици да слушају сјајне 
извођаче, али и да изводе композиције са 
познатим музичарима и саставима, као што 
су Београдски гудачки квартет и Гудачки орке
стар „Свети Ђорђе”. 

У оквиру студентског позоришта имаћете 
могућност да покажете глумачке способности 
у зависности од својих интересовања. Пре-
мијере се редовно одржавају сваке године 
почетком октобра, у част нове генерације 
студената. 

Студенти УФ често сами преузимају иницијативу како би учествовали у 
многим културноуметничким, јавним, спортским, хуманитарним и волон-
терским активностима

Имаћете прилику да опробате своје вокалне 
способности у певачком ансамблу „Зора”. 
Рад овог ансамбла заснива се на певању 
традиционалних, изворних, народних песама, 
које се овим путем желе представити ширем 
аудиторијуму и на тај начин сачувати од забо-
рава. Колико вреди бити део ове заједнице 
показује чињеница да су се након дипломи-
рања многи студенти враћали да у ансамблу 
волонтерски певају.



Првенство студената у кросу које се орга-
низује на Учитељском факултету прерасло је 
у традиционалну манифестацију. До сада је 
у такмичењима учествовало више од 2000 
студената. У априлу 2016. године организова-
ли смо јубиларни десети крос. Почев од 2015. 
године, на иницијативу наших студената, кре-
нули смо са организовањем такмичења у кро-
су и за децу предшколског и млађег школског 
узраста. Планови су усмерени ка омасовљењу 
и учешћу деце из школа и вртића који пред-
стављају вежбаонице нашег факултета.



Као студент Учитељског факултета можете 
учестовати и на Учитељијади – скупу студе-
ната свих учитељских факултета у Србији, где 
се студенти надмећу у спортским активно
стима, различитим дебатама и беседништву. 
Такмичења се организују у малом фудбалу, 
кошарци, одбојци, стоном тенису и шаху, у 
обе конкуренције (мушкој и женској). Ваш бу-
дући факултет може се похвалити оствареним 
резултатима у свим овим дисциплинама. Не 
треба посебно напомињати да је Учитељијада 
прилика за упознавање нових људи, колега, 
стицање и проширивање пријатељстава и 
размену различитих искустава. 

Студенти Учитељског факултета из Београда 
су у више наврата имали прилику да угосте 
колеге са других учитељских или педагошких 
факултета из Европе. Студентске екскурзије 
на предмету Српска култура у европском 
контексту већ су део традиције нашег 
факултета. Оне отварају могућност да путујете 
и заиста упознате Србију, као и културу и 
уметност многих европских народа. 

Студентски парламент се бави актуелним 
студентским питањима и проблемима, за-
ступа интересе студената пред руководством 
Факултета, а студент продекан представља 
спону између њих и активно учествује у реша-
вању питања која се тичу управо студената.

Све то чинимо у циљу подизања квалитета 
наставног процеса који се одвија на нашем 
факултету. 

Будите део наставних и ваннаставних активности





Осим самосталним издањима, Факултет се 
може похвалити сарадњом са другим науч-
ним, издавачким и наставним организација-
ма у земљи и иностранству. Објављивање мо-
нографија, уџбеника, стручних хрестоматија, 
приручника и друге литературе неопходне 
за успешно студирање једна је од основних 
обавеза наставника и сарадника. Факултет је 
до сада припремио и штампао око стотину 
оваквих издања, а број се, сходно новим из-
давачким плановима, непрестано увећава.

Кад је реч о издавачкој делатности, посеб-
но смо поносни на Лексикон образовних 
термина (ЛОТ),  колективно дело професора 
Учитељског факултета из Београда, као и дру-
гих уважених сарадника ангажованих на овом 
послу. Они су заједно створили лексикон који 
је на савремен начин одабрао и сабрао, про-
тумачио и систематизовао све битне појмове 
из наука које се изучавају на учитељским и 
другим наставничким факултетима. На Сајму 
књига 2015. године Лексикон образовних 
термина је добио награду за најбољу књигу 
из области науке!

Часопис Иновације у настави Учитељског 
факултета објављује оригиналне и прегледне 
истраживачке радове из наука и научних ди
сциплина које се баве наставним процесима 
на свим нивоима васпитања и образовања у 
циљу његове модернизације. Осим научних 
радова, у часопису Иновације у настави 
објављујемо преведене радове, информа-
тивне прилоге и приказе (књига, рачунарских 
програма, образовних софтвера, научних 
пројеката, скупова и др.), као и стручне радо-
ве и информације.

Часопис можете читати и на интернету, на 
следећој адреси: http://www.inovacijeunastavi.rs

Сва издања факултета доступна су на скрип-
тарници факултета по приступачним ценама.

Пратите стручну литературу кроз 
издања факултета
Ваш будући факултет је од самог почетка свога рада велику пажњу 
поклањао објављивању књига и часописа, а данас је значајан издавач 
стручне и научне литературе

Пратите стручну литературу кроз издања факултета





Центар за научноистраживачки рад сту-
дената је организација која, у сарадњи са 
студентским парламентом, има за циљ 
окупљање студената и њихово организова-
но укључивање у научноистраживачки рад 
који се одвија на факултету. Задаци Центра 
су правовремено информисање јавности 
Факултета о могућностима за унапређивање 
истраживачких резултата и потенцијала, 
као и подстицај ра звоја научног подмлатка 
Факултета. Чланство у Центру је добровољно, 
а члан Центра може постати сваки редовни 
студент Учитељског факултета.

Исто тако, наш факултет подстиче разноврсне 
студентске иницијативе, учешћа на разним 
манифестацијама, стручним и научним скупо-
вима у земљи и иностранству.

Кроз међународну сарадњу коју факултет 
остварује са другим факултетима сличног про-
фила у Европи можете бити део међународне 
размене студената – боравити у Лиону или 
Бриселу, или похађати праксу у Румунији. Ова 
сарадња помаже нам да применимо потврђе-
не међународне стандарде у свом раду, као и 
да ускладимо студијске програме са сродним 
програмима у међународном окружењу. 

На факултету се непрекидно одвијају науч-
ноистраживачке и уметничкоистраживачке 
активности. Организујемо научне скупове, 
округле столове (међу којима је сада већ 
традиционални Наука, религија, образо-
вање), изложбе, концерте. Резултати нашег 
научноистраживачког рада преточени су 
у бројна иновативна наставна средства и 
технологије. Сарађујемо са многим институ-
цијама у земљи, као што су Српска академија 
наука и уметности, научни институти, те други 
педагошки и учитељски факултети у Србији и 
Европи. 

Притом, важно је поменути да се будући про-
фесори, асистенти, наставници и сарадници 
стално усавршавају како би настава на нашем 
факултету била што модернија, квалитетнија 
и занимљивија.

Коначно, треба поменути и то да Учитељски 
факултет води рачуна о мотивацији студената 
да покажу што боље резултате током студија. 
Тако ћете, ако покажете одличне резултате, 
имати могућност да конкуришете за доде-
лу факултетских стипендија или ћете бити 
ослобођени једног дела плаћања школарине 
уколико испуњавате услове за то. 

Факултет као научна институција
УФ подржава своје студенте који се интересују за научноистраживач-
ки рад било преко учешћа на научним конференцијама било преко 
ЦНИРСа, тј. Центра за научноистраживачки рад студената 

После свега што смо рекли, остаје нам да додамо само још:

ДОБРОДОШЛИ НА УФ!

Факултет као научна институција



Контактирајте нас!
Учитељски факултет Универзитета у Београду

Краљице Наталије 43, 11 000 Београд 

Тел: 011/3615225, 011/3679227, 011/2686787; Факс: 011/2641060

www.uf.bg.ac.rs


