
Одговори на најчешће постављена питања  
у вези Програма образовања током читавог живота 

 

1. Да ли постоји дефинисан рок за пријављивање за упис на Програм образовања током читавог 
живота? 

Не постоји. Заинтересована лица могу да се пријаве за упис на Програм образовања 
током читавог живота током читаве школске године. 

2. Када се организује извођење наставе за предмете у оквиру Програма образовања током читавог 
живота? 

Уколико се кандидат пријави да слуша наставу из жељеног предмета заједно са 
редовним студентима, у току целог семестра, настава почиње почетком 
одговарајућег семестра у терминима наставе предвиђеним Распоредом наставе за 
текућу школску годину. 

Уколико се кандидат пријави да слуша наставу из жељеног предмета по убрзаном 
моделу, настава се организује консултативно у договору са предметним наставником. 

3. Да ли се уплата за пријављене предмете може вршити у ратама? 

Уплата школарине за ове предмете се може обавити у 4 месечне рате, с тим што прву 
рату треба уплатити током пријаве за упис. 

4. Какве су моје обавезе што се тиче присуства предавањима, с обзиром да радим па не знам како 
би се то уклопало са послом?   

Настава је обавезна, али је дозвољено одсуствовање са 1/3 часова. 

5. На списку предмета постоји и "Школска пракса". Како ја већ радим у школи, и прошла сам кроз 
процес увођења у посао и положила час у школи, како се то третира у мом случају?  

 Лица која су радила у школи више од 60 радних дана немају обавезу полагања школске 
праксе. Потребна је само потврда из школе о њиховом ангажовању.   

6. Моја школа ме је пријавила пре месец дана за испит за лиценцу. Ако ме буду позвали из 
Министарства у скорије време и ја положим психологију и педагогију код њих, да ли ми се 
рачунају та два испита или морам да их полажем и код вас?  

 Лица која су положила или су пријављена за полагање испита за лиценцу, према нашим 
информацијама, нису у обавези да похађају овај програм. Ипак, то је питање за 
Министарство.  

7. Положио/ла  сам неке испите на другом факултету. Да ли ми се ти испити признају?  

 Сваки испит положен на било ком другом факултету биће признат. Потребно је 
приложити уверење о положеним испитима са њиховим бодовима.  

8. Да ли се плаћа полагање испита и издавање уверења?  

 Полагање испита и издавање уверења је у склопу плаћене школарине.  

 


