Студенти који су дипломирали на Учитељском факултету у Врању по прописима који су
важили до ступања на снагу Закона о високом образовању имају право да добију
Потврду о оствареном броју ЕСПБ бодова кредита
из групе педагошко-психолошких, методичких предмета и праксе
Студенти који су завршили Учитељски факултет у Врању и стекли звање професор
разредне наставе имају право да добију Потврду о оствареном броју ЕСПБ бодова кредита из
групе педагошко-психолошких, методичких предмета и праксе којом се, на основу
упоређивања Наставног плана и програма по коме је студент завршио студије и Студијског
програма Учитељског факултета у Врању прилагођеног савременим захтевима студирања у
складу са Болоњском декларацијом, потврђује да је студент током студија остварио довољан број
ЕСПБ бодова кредита за заснивање радног односа у основној школи.
Да би остварио то право, неопходно је да студент попуни захтев и да га достави
Факултету поштом (на адресу: Учитељски факултет у Врању, Партизанска 14, 17500 Врање),
факсом (на број 017/421-633) или e-mailom на адресу opsta@ucfak.ni.ac.rs.
Уз захтев студент је дужан да достави фотокопију дипломе (не мора бити оверена) и доказ
о уплати предвиђене накнаде. Уплату извршити на следећи начин:

Прималац
сврха
износ
ж.р.

Учитељски факултет у Врању
потврда о броју ЕСПБ бодова
1.000,00 динара
840-1244666-48

Потврду о усклађености стеченог звања
по ранијим прописима са новим (мастер) звањем
Студенти који су завршили Учитељски факултет у Врању и стекли звање професор
разредне наставе имају право да добију Потврду о усклађености стеченог звања по ранијим
прописима са новим (мастер) звањем којом се потврђује да је стручни назив ПРОФЕСОР

РАЗРЕДНЕ НАСТАВЕ у погледу права која из тог стручног назива произилазе
изједначен са академским називом МАСТЕР УЧИТЕЉ са назнаком другог степена мастер
академских студија.
Да би остварио то право, неопходно је да студент попуни захтев и да га достави
Факултету поштом (на адресу: Учитељски факултет у Врању, Партизанска 14, 17500 Врање),
факсом (на број 017/421-633) или e-mailom на адресу opsta@ucfak.ni.ac.rs.
Уз захтев студент је дужан да достави фотокопију дипломе (не мора бити оверена) и доказ
о уплати предвиђене накнаде. Уплату извршити на следећи начин:

Прималац
сврха
износ
ж.р.

Учитељски факултет у Врању
потврда о усклађености стеченог звања
3.000,00 динара
840-1244666-48

ИЗ СЕКРЕТАРИЈАТА

