
Уколико сте потенцијални студент Департмана за 
педагогију, то значи да већ знате да је изузетно ва-
жно постићи високи квалитет у васпитном и обра-
зовном раду – како на индивидуалном тако и на 
националном и глобалном нивоу. То, такође, зна-
чи да сте спремни да се суочите са изазовима које 
носи педагогија 21. века и да искористите њене 
могућности. Вероватно вам је и лично искуство 
показало како добар наставник и педагог могу 
одиграти значајну улогу у нечијем животу.

СТУДИЈЕ
Трајање – 4 године

Академски назив: дипломирани педагог

Студијски програм Департмана за педагогију нуди 
вам знања из различитих педагошких дисциплина 
и њој сродних наука које помажу мултидисципли-
нарном сагледавању педагошких проблема. Она 
ће вам омогућити да уз посвећен, креативни рад 
постанете носиоци промена и напретка у области 
васпитања. Научите да користите савремену техно-
логију у васпитне сврхе, да разумете улогу породи-
це, културе, друштва и њихов утицај на ученика.

Instagram: departman_za_pedagogiju
Facebook: pedagogija.nis



Истражујте васпитне проблеме у школи и ван ње, па 
проналазите решења за њих. Проучите иновативне 
приступе васпитању и настави како бисте могли да 
инспиришите наставнике, ученике, родитеље, те да 
тако обогатите животе деце генерација које долазе. 
Настава на Департману организована је кроз разли-
чите облике наставе, који укључују радионице, прак-
тичну наставу у васпитним и образовним институ-
цијама и самостални истраживачки рад. 

ПРАКСА

• Сарадња са основним и средњим школама, 
предшколским установама и центрима за со-
цијални рад у Нишу и околини, у којима сту-
денти могу обавити стручну праксу.

• Сарадња са различитим локалним и нацио-
налним организацијама.

МЕЂУНАРОДНА САРАДЊА И СТИПЕНДИЈЕ

Добијањем Еразмус+ стипендије пружа се шанса 
студентима да један семестар или школску годи-
ну проведу на неком иностраном универзитету и 
да им ти испити буду признати.

ШТА ПОСЛЕ?

Након завршених основних академских студија 
Педагогије можете пронаћи посао у свим сфера-
ма образовног система, у центрима за социјални 
рад, као и у медијима, невладиним и свим другим 
државним и приватним организацијама и устано-
вама које се баве образовањем и добробити деце.

ПРИЈЕМНИ ИСПИТ

Пријемни испит се састоји од теста знања из 
психологије (60 бодова) и полаже се у писаној 
форми. Време решавања теста је 120 минута.


