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        УВОДНА РЕЧ 
 

Овај водич је настао у оквиру процеса каријерног вођења и саветовања 

који се остварује у Гимназији „Светозар Марковић“ у Нишу. Његова основна 

сврха је да ти помогне при избору одговарајућег студијског програма након 

завршетка средњег образовања. Захваљујући њему, ти можеш да стекнеш 

потпунији увид у све расположиве студијске програме који се у Србији нуде 

на државним и приватним универзитетима, али и да преко датих линкова 

пронађеш жељену информацију о студијама у иностранству. До одређеног 

универзитета, факултета, академије и високе школе струковних студија 

можеш да дођеш из садржаја, кликом на бирани наслов. Затим, уносећи 

кључне појмове преко функције find у документу, брзо и лако можеш да 

пронађеш оно што тражиш. Примера ради, ако си заинтересован/а да студираш 

архитектуру, укуцавањем кључне речи, брзо ћеш видети на којим се све 

универзитетима и факултетима у Србији изучава ова наука. Кликом на 

понуђене линкове који прате сваки факултет, можеш са званичног сајта да 

добијеш подробније иноформације о условима уписа, пријемним испитима, 

наставном програму, трајању студија и другим могућностима које нуди дати 

факултет, као што су студентске размене, пројекти, сарадња са другим 

образовним и привредним институцијама итд. 

Препоручујемо ти да пажљиво прегледаш водич, и да га покажеш својим 

родитељима.  

Кључне информације на које би требало да обратиш пажњу, када изађеш 

на одређени сајт, јесу: које студијске програме и модуле нуди установа, ког су 

степена студије, односно колико трају, који назив се стиче по завршетку 

студија, који су сулови уписа, која је цена школске године, ако је реч о 
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приватној установи или ако се нађеш међу самофинансирајућим студентима и, 

наравно, да неизоставно погледаш наставни план, односно листу предмета у 

свакој години студија. 

Ваља рећи да су се на листи овог водича нашли сви акредитовани2 

универзитети и факултети. Ипак, треба имати у виду да су могућа одступања, 

како у погледу акредитација, које важе за одређени временски период, тако и 

у вези студијских група, односно програма који се нуде. Због тога се сваком 

ученику препоручује да подробније информације пронађе преко званичних 

сајтова установа, односно путем телефона или у личном контакту са 

запосленима у студентским службама. Други разлог за контактирање 

факултета је могућност одступања од информација које су дате у водичу.  

 

1. ЗНАЧЕЊЕ ОСНОВНИХ ПОЈМОВА 

 

1.1. Степени студија 

Према Закону о високом образовању Републике Србије, након средњег 

образовања ученик може да настави школовање на студијама првог и на 

студијама другог степена. Студије првог степена:  

1) основне академске студије; 

2) основне струковне студије; 

3) специјалистичке струковне студије.  

                                                             
2 Акредитација је својеврсна дозвола за рад. Њу издаје овлашћени државни орган, а то је 

код нас Национално тело за акредитацију и обезбежење квалитета у високом образовању 

(https://www.nat.rs/).  Имај у виду да је диплома стечена на некој високошколској установи 

важећа само ако је она акредитована. 

https://www.nat.rs/
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Студије другог степена су:  

1) мастер академске студије; 

2) мастер струковне студије; 

3) специјалистичке академске студије. 

На крају студија другог степена, студент добија звање мастер. 

Постоје и студије трећег степена, а то су докторске студије. Њих, под 

одређеним условима које прописује дата установа, могу да упишу они који су 

завршили други степен студија. О њима овде неће бити речи. 

Појмом интегрисане академске студије се означавају оне студије које у 

себи садрже и основне и мастер студије. Када студент упише ове студије, он 

не уписује никакве додатне студије, за разлику од претходно описаног случаја 

где студенти најпре заврше студије првог степена, па онда уписују студије 

другог степена. На крају интегрисаних студија се добија звање мастер. 

Студијски програми на високошколским установама могу да садрже 

модуле. Могло би се рећи да су модули посебна усмерења унутар дате 

студијске групе, и може их бити више. Најчешћи случај је да студенти који су 

се определили за одређени студијски програм слушају и полажу у првој или у 

првој и другој години исте предмете, а потом, до краја студија, у зависности 

од степена студија и опредељења студента, слушају предмете који су 

специфични за изабрани модул. Модуле, међутим, не треба мешати са 

специјалистичким студијама, јер они то нису. 

 

1.2. Трајање студија 

Основне академске студије трају три или четири године. За то време 

студент треба да стекне 180 или 240 ЕСПБ, зависи од програма. Основне 
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струковне студије увек трају три године, или 180 ЕСПБ. Специјалистичке 

струковне студије доносе минимално 60 ЕСПБ, што значи да трају једну 

годину, и то након студија првог степена. Исто толико трају и исто бодова 

доносе и специјалистичке академске студије, које се уписују након завршених 

мастер академских студија. 

Студије другог степена трају једну годину (60 ЕСПБ) када је студент на 

основним академским студијама стекао 240 ЕСПБ, односно две године (120 

ЕСПБ) када студент са основних академских студија има 180 ЕСПБ.  

Мастер струковне студије имају најмање 120 ЕСПБ ако студент 

претходно на основним струковним или академским студијама стекне 180 

ЕСПБ.  

То значи да се до мастер дипломе долази када се стекне минимално 300 

ЕСПБ. Изузетак су интегрисане академске студије медицине које носе 360 

ЕСПБ. 

Докторске студије (студије трећег степена) се изводе у обиму од 180 

ЕСПБ, и трају најмање две године. 

А сада да те ближе упознамо са тиме шта је ЕСПБ. 

 

1.3. ЕСПБ 

Сваки предмет из студијског програма или кратког програма студија 

исказује се бројем одговарајућих ЕСПБ бодова, а обим програма се изражава 

збиром ЕСПБ бодова.  

ЕСПБ је скраћеница од европски систем преноса и акумулације бодова (на 

енглеском: European Credit Transfer and Accumulation System). То је 
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„нумерички систем квалитативног вредновања рада студената уложеног у 

стицање знања, способности и вештина предвиђених програмом студирања, 

односно конкретним предметом у оквиру тог програма“3. Другим речима, то 

је процењен укупан рад који студент треба да уложи како би савладао један 

предмет, односно програм, при чему један ЕСПБ бод одговара раду од 25 до 

30 часова. Пошто је студент у обавези да у току једне школске године „освоји“ 

60 ЕСПБ, лако долазимо до рачунице да је за то постигнуће неопходно да 

уложи минимално између 1500 и 1800 часова рада. Овај рад укључује и време 

проведено на предавањима, вежбама, семинарима, колоквијумима, 

истраживању и другим наставним активностима. То време одговара 

четрдесеточасовној радној недељи. 

Ови бодови су преносиви. Практично, то значи да студенти који су стекли 

одређен број ЕСПБ могу своје студије да наставе у неком тренутку на истом 

или сродном студијском програму у било којој европској земљи која је 

потписник Болоњске декларације. На пример, студент који је на неком од 

наших факултета до одређеног тренутка стекао 120 бодова, може да рачуна на 

то да ће му они бити признати на неком факултету у иностранству, на коме 

жели да настави студирање.  

Овај концепт обезбеђује међууниверзитетску мобилност студената, 

наставника и истраживача, и унутар једне земље и између земаља.. Уобичајена 

је пракса да земље из Болоњског процеса учествују у студентској размени, при 

чему студенти обично проведу по одређени период (семестар, целу школску 

                                                             
3 Цитат преузет са 

https://sr.wikipedia.org/wiki/%D0%95%D0%B2%D1%80%D0%BE%D0%BF%D1%81%D0%

BA%D0%B8_%D1%81%D0%B8%D1%81%D1%82%D0%B5%D0%BC_%D0%BF%D1%80

%D0%B5%D0%BD%D0%BE%D1%81%D0%B0_%D0%B8_%D0%B0%D0%BA%D1%83%

D0%BC%D1%83%D0%BB%D0%B0%D1%86%D0%B8%D1%98%D0%B5_%D0%B1%D0%

BE%D0%B4%D0%BE%D0%B2%D0%B0  

https://sr.wikipedia.org/wiki/%D0%95%D0%B2%D1%80%D0%BE%D0%BF%D1%81%D0%BA%D0%B8_%D1%81%D0%B8%D1%81%D1%82%D0%B5%D0%BC_%D0%BF%D1%80%D0%B5%D0%BD%D0%BE%D1%81%D0%B0_%D0%B8_%D0%B0%D0%BA%D1%83%D0%BC%D1%83%D0%BB%D0%B0%D1%86%D0%B8%D1%98%D0%B5_%D0%B1%D0%BE%D0%B4%D0%BE%D0%B2%D0%B0
https://sr.wikipedia.org/wiki/%D0%95%D0%B2%D1%80%D0%BE%D0%BF%D1%81%D0%BA%D0%B8_%D1%81%D0%B8%D1%81%D1%82%D0%B5%D0%BC_%D0%BF%D1%80%D0%B5%D0%BD%D0%BE%D1%81%D0%B0_%D0%B8_%D0%B0%D0%BA%D1%83%D0%BC%D1%83%D0%BB%D0%B0%D1%86%D0%B8%D1%98%D0%B5_%D0%B1%D0%BE%D0%B4%D0%BE%D0%B2%D0%B0
https://sr.wikipedia.org/wiki/%D0%95%D0%B2%D1%80%D0%BE%D0%BF%D1%81%D0%BA%D0%B8_%D1%81%D0%B8%D1%81%D1%82%D0%B5%D0%BC_%D0%BF%D1%80%D0%B5%D0%BD%D0%BE%D1%81%D0%B0_%D0%B8_%D0%B0%D0%BA%D1%83%D0%BC%D1%83%D0%BB%D0%B0%D1%86%D0%B8%D1%98%D0%B5_%D0%B1%D0%BE%D0%B4%D0%BE%D0%B2%D0%B0
https://sr.wikipedia.org/wiki/%D0%95%D0%B2%D1%80%D0%BE%D0%BF%D1%81%D0%BA%D0%B8_%D1%81%D0%B8%D1%81%D1%82%D0%B5%D0%BC_%D0%BF%D1%80%D0%B5%D0%BD%D0%BE%D1%81%D0%B0_%D0%B8_%D0%B0%D0%BA%D1%83%D0%BC%D1%83%D0%BB%D0%B0%D1%86%D0%B8%D1%98%D0%B5_%D0%B1%D0%BE%D0%B4%D0%BE%D0%B2%D0%B0
https://sr.wikipedia.org/wiki/%D0%95%D0%B2%D1%80%D0%BE%D0%BF%D1%81%D0%BA%D0%B8_%D1%81%D0%B8%D1%81%D1%82%D0%B5%D0%BC_%D0%BF%D1%80%D0%B5%D0%BD%D0%BE%D1%81%D0%B0_%D0%B8_%D0%B0%D0%BA%D1%83%D0%BC%D1%83%D0%BB%D0%B0%D1%86%D0%B8%D1%98%D0%B5_%D0%B1%D0%BE%D0%B4%D0%BE%D0%B2%D0%B0
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годину или остатак студија) студирајући на неком другом домаћем или 

страном универзитету. Студент може до 180 ЕСПБ, односно до 240 ЕСПБ на 

студијама првог или другог степена да дође студирајући на факултетима у 

више европских земаља, али и на више факултета у оквиру своје земље, под 

условима који су детаљније дефинисани разним прописима којима се уређује 

ово питање. 

 

1.4. Груписање студијских програма 

Сви студијски програми у Србији груписани су у следеће образовно-

научне, односно образовно-уметничке области: 

1) природно-математичке науке; 

2) друштвено-хуманистичке науке; 

3) медицинске науке; 

4) техничко-технолошке науке; 

5) уметност. 

 

1.5. Школска година 

Школска година на високошколским установама почиње 1. октобра. Она 

се најчешће дели на два семсетра од по приближно 15 недеља трајања. 

Настава се обично изводи у седишту високошколске утанове, тј. у њеним 

објектима који су наведени у дозволи за рад. 

Међутим, настава на неким студијским програмима може да се организује 

у целости и на даљину. У Србији постоји неколико таквих програма, које 

можеш да пронађеш у листи која следи након овог текста. 
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1.6. Трошкови студија  

На државним високошколским установама студенти не плаћају 

школарину уколико положе пријемни испит са одговарајућим успехом. Сваки 

факултет утврђује унапред колико уписаних студената ће се финансирати из 

буџета Републике Србије. Сви они који су на ранг листи испод тог броја, 

морају сами да сносе трошкове студија (тзв. самофинансирајући студенти).  

На приватним високошколским установама студенти готово по правилу 

сами плаћају школарину.  

Износ школарине на државним и приватним високошколским установама 

утврђује свака установа понаособ. 

Све остале трошкове – смештај, храна, превоз, уџбеници, практикуми и 

др. – студент сноси сам. У зависности од материјалног стања породице, 

студент има право на кредит, односно стипендију, као и на умањење неких 

трошкова. Неки трошкови, попут јавног градског превоза, међуградског 

превоза, домског смештаја и сл. су субвенционисани, што значи да студент не 

плаћа пуну економску цену тих услуга. У неким локалним самоуправама то се 

односи и на неке друге услуге, као што су узлазнице за културне и спортске 

догађаје и манифестације. 

Студент може да изгуби статус оног који се финансира из буџета у 

одређеним ситуацијама, као што је неуспех у стицању минимално прописаног 

броја ЕСПБ по години студирања. Доња граница за упис наредне школске 

године је 48 ЕСПБ, што значи да студент у наредну годину може да пренесе 

највише 12 ЕСПБ. За студенте са инвалидитетом доња граница за упис наредне 

школске године износи 36 ЕСПБ. 
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1.7. Називи стечених звања 

Лице које заврши основне академске студије у трајању од три године 

(минимално 180 ЕСПБ), као и лице које заврши основне струковне студије 

стиче стручни назив са назнаком звања првог степена академских студија из 

одговарајуће области – нпр. струковна медицинска сестра, струковни 

васпитач, струковни инжењер машинства и сл. У међународном промету и у 

дипломи на енглеском језику то је назив bachelor, за лице са завршеним 

основним академским студијама, односно bachelor (appl, за лице са стеченим 

основним струковним студијама. 

Лице које заврши основне академске студије у трајању од четири године 

(240) ЕСПБ стиче стручни назив дипломирани (енг. bachelor with honours). 

Лице које заврши специјалистичке академске, односно специјалистичке 

струковне студије стиче стручни назив специјалиста, са назнаком звања 

другог степена академских студија из одговарајуће области. 

Лице које заврши мастер академске студије стиче академски назив 

мастер (енг. master). 

Најзад, лице које заврши мастер струковне студије стиче стручни назив 

струковни мастер (енг. master (appl.)). 
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2. ЛИСТА СВИХ 

ВИСОКОШКОЛСКИХ УСТАНОВА 

И СТУДИЈСКИХ ПРОГРАМА У 

СРБИЈИ  

 

2.1. УНИВЕРЗИТЕТИ И ФАКУЛТЕТИ У 

СРБИЈИ 
2.1.1. ДРЖАВНИ УНИВЕРЗИТЕТИ И 

ФАКУЛТЕТИ У СРБИЈИ 
2.1.1.1. УНИВЕРЗИТЕТ У БЕОГРАДУ 

 

Архитектонски факултет http://www.arh.bg.ac.rs/  

 

Архитектура 

Основне 

академске 

студије 
Мастер 

академске 

студије Унутрашња архитектура 
 

Интегрални урбанизам 

Архитектура Интегрисане академске студије 

 

 

Биолошки факултет http://www.bio.bg.ac.rs/  

 

Биологија (модул Биологија) 
Основне 

академске 

студије 
Мастер 

академске 

студије 

Биологија  (модул Екологија) 

Биологија (модул Молекуларна биологија и 

физиологија) 

Професор биологије 

 Професор екологије и заштите животне 

средине 

Гнетика 
Специјалистичке 
академске студије 

 Микробиологија 

Имунологија са микробиологијом 

 

 

Географски факултет http://www.gef.bg.ac.rs/  

 

Географија 

Основне 

академске 

студије 

Мастер 

академске 

студије 

Геопросторне основе животне средине 

Демографија 

Просторно планирање 

Туризмологија 

 

http://www.arh.bg.ac.rs/
http://www.bio.bg.ac.rs/
http://www.gef.bg.ac.rs/
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Грађевински факултет http://www.grf.bg.ac.rs/home  

 

Геодезија Основне 

академске 

студије 

Мастер 

академске 

студије 

Геоинформатика 

Грађевинарство 

Грађевинарство 
Специјалистичке 
академске студије 

 

 

 

Економски факултет http://www.ekof.bg.ac.rs/  

 

Економија и финансије 

Основне 

академске 

студије 

 

Економска анализа и политика 

Маркетинг 

Међународна економија и спољна трговина 

Менаџмент 

Пословна анализа и консалтинг 

Пословна информатика 

Рачуноводство, ревизија и финансијско 

управљање 

Статистика, информатика и квантитативне 

финансије 

Трговински менаџмент и финансије 

Туризам и хотелијерство 

Финансије, банкарство и осигурање 

Банкарски и финансијски менаџмент 

 

Мастер 

академске 

студије 

Економија и менаџмент енергетике 

Економска анализа и политика 

Економска политика и одрживи развој 

Квантитативна анализа 

Међународни економски односи 

Пословно управљање 

Рачуноводство, контролинг и корпоративне 

финансије 

Internatioanl Master in Applied Economics 

International Master in Business Informatics 

International Master in Taxation 

International Master in Quantitative Finance 

  Енергетски ефикасна и зелена архитектура 
Специјалистичке 

академске студије 
 

  
Урбана обнова – градови у новом 

миленијуму 

 

 

Електротехнички факултет http://www.etf.bg.ac.rs/  

 

Електротехника и рачунарство (модули 

Електроника, Енергетика, Рачунарска 

техника и информатика, Сигнали и системи, 

Телекомуникације и информационе 

технологије, Физичка електроника) 

Основне 

академске 

студије 

 

http://www.grf.bg.ac.rs/home
http://www.ekof.bg.ac.rs/
http://www.etf.bg.ac.rs/
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Софтверско инжењерство 

Електротехника и рачунарство (модули 

Аудио и видео технологије, Биомедицински 

и еколошки инжењеринг, Електроенергетски 

системи, Електроника и дигитални системи, 

Енергетска ефикасност, Информационо 

комуникационе технологије, Микроталасна 

техника, Наноелектроника и фотоника, 

Општеобразовни предмети, Примењена 

математика, Рачунарска техника и 

информатика, Сигнали и системи, 

Софтверско инжењерство) 

 

Мастер 
академске 

студије 

 

 

Математички факултет http://www.matf.bg.ac.rs/  

 

Астрономија и астрофизика Основне 

академске 

студије 

Мастер 

академске 

студије 

Информатика 

Математика 

 

 

Машински факултет http://www.mas.bg.ac.rs/  

 

Информационе технологије у машинству Основне 

академске 

студије 

 
Машинско инжењерство 

Машинско инжењерство (модули 

Аутоматско управљање, Биомедицинско 

инжењерство, Бродоградња, 

Ваздухопловство, Дизајн у машинству, 

Заваривање и заварене конструкције, 

Индустријско инжењерство, Инжењерство 

биотехничких система, Машинство и 

информационе технологије, Механика, 

Мотори, Моторна возила, Прехрамбено 

машинство, Производно машинство, 

Процесна техника и заштита животне 

средине, Системи наоружања, 

Термоенергетика, Термотехника, 

Транспортно инжењерство, конструкције и 

логистика, Хидроенергетика, Шинска 

возила) 

 

Мастер 

академске 

студије 

Индустрија 4.0 

 

 

Медицински факултет http://www.med.bg.ac.rs/  

 
Сестринство 

Основне 

академске 

студије 

Мастер 

академске 

студије 
Јавно здравље  

http://www.matf.bg.ac.rs/
http://www.mas.bg.ac.rs/
http://www.med.bg.ac.rs/
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Биоетика 

Менаџмент у систему здравствене заштите 

Фармацеутска медицина 

Физичка активност, здравље и терапија 

вежбањем 

Медицина Интегрисане студије 

Јавноздравствени модул 
Специјалистичке 

академске студије 
 Клинички модул 

Претклинички модул 

 

 

Пољопривредни факултет http://www.agrif.bg.ac.rs/  

 

Агроекономија 

Основне 

академске 

студије 

 

Биљна производња (модули Ратарство и 

повртатрство, Воћарство и виноградарство, 

Хортикултура, Управљање земљиштем и 

водама) 

Биотехнички и информациони инжењеринг 

Заштита животне средине у производњи 

хране 

Зоотехника 

Прехрамбена технологија (модули 

Технологија анималних производа, 

Технологија конзервисања и врења, 

Технологија ратарских производа, 

Управљање безбедношћу и квалитетом у 

производњи хране) 

Фитомедицина 

Мастер 

академске 

студије 

Агроекономија (модули Управљање 

финансијама и и пословање у агробизнису, 

Аграрни и рурални развој, Менаџмент у 

агробизнису) 

 

Воћарство и Виноградарство и винарство 

(модули Воћарство и Виноградарство и 

винарство) 

Заштита животне средине у пољопривреди 

Пољопривреда (модули Ратарство и 

повртарство, Хортикултура, Органска 

пољопривреда, Зоотехзника, Управљање 

земљиштем и водама, Биотехнички и 

информациони инжењеринг) 

Прехрамбена технологија (модули Хемија и 

биохемија хране, Микробиологија хране и 

животне средине, Прехрамбени инжињеринг) 

Зоотехника  

http://www.agrif.bg.ac.rs/
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Прехрамбена технологија (модули Хемија 

хране и Технолошка микробиологија) 
Специјалистичке 
академске студије 

 

 

Правни факултет http://www.ius.bg.ac.rs/  

 

Право (наставне групе: Правосудно-управна, 

Пословно-правна, Међународно-правна и 

Теоријско-правна) 

Основне 

академске 

студије 

 

Право (модули и подмодули): Грађанско-

правни (подмодули: Имовинско-правни, 

Наследно-правни и Права детета), Пословно-

правни (подмодули: Право привредних 

друштава, Право интелектуалне својине и 

Међународно пословно право), Трговинско-

правни, Кривично-правни (подмодули: 

Кривично-правни, Малолетничко кривично 

право и Сузбијање организованог 

криминалитета, тероризма и корупције), 

Правно-историјски (подмодули: 

Романистички, Компаративно-историјски и 

Државно-историјски) Међународно-правни, 

Јавно-правни (подмодули: Радно и 

социјално-право, Уставно-правни и 

Еколошко-правни), Правно-економски, 

Правно-теоријски (подмодули: Теоријско-

правни, Социолошко-правни и Филозофско-

правни 

 

Мастер 

академске 

студије 

Европске интеграције 

Менаџмент јавних набавки 

 

 

Православни богословски факултет http://www.bfspc.bg.ac.rs/  

 

Богословско-катихетски програм Основне 

академске 

студије 

 
Богословско-пастирски програм 

Религиолошки програм 

 

Мастер 

академске 

студије 
Теолошки програм 

 

 

Рударско-геолошки факултет http://www.rgf.bg.ac.rs/  

 

Геологија (модули Палеонтологија и МКПГ) 

Основне 

академске 

студије 

Мастер 

академске 

студије 

Геотехника 

Геофизика 

Инжењерство заштите животне средине 

Инжењерство нафте и гаса 

http://www.ius.bg.ac.rs/
http://www.bfspc.bg.ac.rs/
http://www.rgf.bg.ac.rs/
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Истраживање лежишта минералних сировина 

(модули Економска геологија и Геологија 

нафте и гаса) 

Регионална геологија 

Рударско инжењерство (модули Површинска 

експлоатација лежишта минералних 

сировина, Подземна експлоатација лежишта 

минералних сировина, Подземна градња, 

Рударска мерења, Механизација у рударству, 

Припрема минералних сировина) 

Хидрогеологија 

 

 

Саобраћајни факултет http://www.sf.bg.ac.rs/  

 

Друмски и градски саобраћај 

Основне 

академске 

студије 

 

Поштански саобраћај и везе 

Логистика 

Железнички транспорт и саобраћај 

Друмски и градски транспорт 

Телекомуникациони саобраћај и мреже 

Мастер 

академске 

студије 

Безбедност друмског саобраћаја 

Водни саобраћај и транспорт 

Ваздушни саобраћај и транспорт 

Железнички транспорт и мреже 

 

Саобраћајно инжењерство 

Инжењерство градског и друмског 

транспорта 

Логистика 

Менаџмент и економија у транспорту и 

комуникацијама 

Поштански саобраћај и информационе 

технологије 

Операциона истраживања у саобраћају 

 

 

Стоматолошки факултет http://www.stomf.bg.ac.rs/  

 

Орална хигијена 

Основне 

струковне 

студије 
 

Зубни техничар протетичар Основне 

академске 

студије 
Орална хигијена 

Стоматологија Интегрисане студије 

 

 

Технички факултет у Бору http://www.tf.bor.ac.rs/  

 
Инжењерски менаџмент 

Металуршко инжењерство 

http://www.sf.bg.ac.rs/
http://www.stomf.bg.ac.rs/
http://www.tf.bor.ac.rs/
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Рударско инжењерство Основне 

академске 

студије 

Мастер 

академске 

студије 
Технолошко инжењерство 

 

 

Технолошко-металуршки факултет http://www.tmf.bg.ac.rs/  

 

Биохемијско инжењерство и биотехнологија 

(модули на мастер академским студијама: 

Биохемијско инжењерство и Прехрамбена 

технологија) 

Основне 

академске 

студије 

Мастер 

академске 

студије 

Инжењерство заштите животне средине 

Инжењерство материјала (модули на мастер 

академским студијама: Инжењерство 

материјала, Графичко инжењерство, дизајн и 

амбалажа и Текстилно инжењерство) 

Металуршко инжењерство 

Хемијско инжењерство (модули на мастер 

академским студијама: Електрохемијско 

инжењерство, Контрола квалитета, 

Неорганска хемијска технологија, Органска 

хемијска технологија, Полимерно 

инжењерство, Фармацеутско инжењерство, 

Хемијско процесно инжењерство) 

Дигитално процесно инжењерство   

 

 

Учитељски факултет http://www.uf.bg.ac.rs/  

 

Образовање васпитача Основне 

академске 

студије 

Мастер 

академске 

студије 
Образовање учитеља 

 

 

Факултет безбедности http://www.fb.bg.ac.rs/  

 

Студије наука безбедности 

Основне 

академске 

студије 

Мастер 

академске 

студије Управљање ризиком од елементарних и 

других непогода 
 

Форензика Специјалистичке 

академске студије 
 

Процена безбедносних ризика 

 

 

Факултет ветеринарске медицине http://www.vet.bg.ac.rs/  

 

Ветеринарска медицина Интегрисане студије 

Репродукција домаћих животиња 

Специјалистичке 

академске студије 
 

Ветеринарска микробиологија са 

имунологијом 

Епизоотиологија 

Ветеринарска патологија 

http://www.tmf.bg.ac.rs/
http://www.uf.bg.ac.rs/
http://www.fb.bg.ac.rs/
http://www.vet.bg.ac.rs/
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Хигијена и технологија хране 

Интерна медицина социјалних животиња 

Здравствена заштита фармских животиња 

Ветеринарска дијететика 

Ветеринарска хирургија 

 

 

Факултет за специјалну едукацију и рехабилитацију 

http://www.fasper.bg.ac.rs/  

 

Дефектологија (модули на основним и 

мастер академским студијама: Моторичке 

сметње и поремећаји, Превенција и третман 

поремећаја понашања, Сензомоторичке 

сметње и поремећаји, Сметње и поремећаји 

вида и Сметње и поремећаји слуха) 

Основне 

академске 

студије 

Мастер 

академске 

студије 

Логопедија 

Специјална едукација и рехабилитација 

особа са тешкоћама у менталном развоју 

 

 

Факултет за физичку хемију http://www.ffh.bg.ac.rs/  

 
Физичка хемија 

Основне 

академске 

студије 

Мастер 

академске 

студије 

Форензика4 
Специјалистичке 
струковне студије 

 

 

 

Факултет организационих наука http://www.fon.bg.ac.rs/  

 

Менаџмент 
Основне 

академске 

студије 

 Операциони менџмент 

Менаџмент квалитета и стандардизација 

Информациони системи и технологије 

Мастер 

академске 

студије 

Електронско пословање 

 

Инжењерски менаџмент 

Информационо инжењерство 

ИСиТ менаџмент 

Менаџмент људских ресурса 

Напредне инеформационе технологије у 

дигиталној трансформацији 

Организација и менаџмент консалтинг 

Пословна аналитика 

Софтверско инжењерство и вештача 

интелигенција 

Стратешки маркетинг и комуникације 

Управљање пројектима и инвестицијама 

                                                             
4 Заједнички студијски програм Факултета за физичку хемију и Факултета безбедности. 

http://www.fasper.bg.ac.rs/
http://www.ffh.bg.ac.rs/
http://www.fon.bg.ac.rs/
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Финансијско инжењерство 

Финансијски менаџмент, контрола и 

менаџерско рачуноводство 

Међународне мастер студије – Менаџмент у 

управи 

Међународне мастер студије – International 

Business and Management 

Електронско пословање и Јава технологије 
Специјалистичке 

академске студије 
 Информациони системи и технологије 

Менаџмент и организација 

 

 

Факултет политичких наука http://www.fpn.bg.ac.rs/  

 

Међународнне студије 
Основне 

академске 

студије 

 
Новинарство 

Политикологија 

Социјална политика и социјални рад 

Међународне студије (модули Глобалне и 

стратешке студије и Студије савременог 

Балкана) 

 

Мастер 

академске 

студије 

Студије политике (модули Демократија и 

демократизација, Компаративне регионалне 

студије, Избори и изборне кампање и 

Политичке институције, јавна 

администрација и јавни сектор) 

Еколошка политика 

Студије рода 

Политиколошке студије религије 

Политичка аналитика – партије, избори и 

демократија 

Политички систем и привредни развој 

Политичко насиље и држава 

Јавна управа, локална самоуправа и јавне 

политике 

Међународне студије (модули Европске 

студије, Међународна политика, 

Међународно хуманитарно право и људска 

права и Студије САД) 

Социјална политика (модули Социјална 

заштита и  Креирање и анализа социјалне 

политике) 

Социјални рад 

Новинарство 

Комуникологија 

Културологија 

http://www.fpn.bg.ac.rs/
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Тероризам и организовани криминал 
Специјалистичке 
академске студије 

 

 

 

Факултет спорта и физичког васпитања http://www.dif.bg.ac.rs/  

 

Спорт Основне 

струковне 

студије 

 
Рекреација 

Физичко васпитање и спорт 

Основне 

академске 

студије 

Мастер 

академске 

студије 

Физичко васпитање и спорт Интегрисане студије 

 

 

Фармацеутски факултет http://www.pharmacy.bg.ac.rs/  

 

Фармација Интегрисане студије 

Биохемијска дијагностика 

Специјалистичке 

академске студије 
 

Биолошки лекови 

Фармакотерапија у фармацеутској пракси 

Токсиколошка процена ризика 

Пуштање лека у промет 

Фармацеутска здравствена заштитта 

Фармацеутски менаџмент и маркетинг 

Фармакоекономија и фармацеутска 

легислатива 

Козметологија 

Индустријска фармација 

 

 

Физички факултет http://www.ff.bg.ac.rs/  

 

Метеорологија 
Основне 

академске 

студије 

Мастер 

академске 

студије 

Општа физика 

Примењена и компјутерска физика 

Теоријска и експериментална физика 

 

 

Филозофски факултет http://www.f.bg.ac.rs/  

 

Андрагогија 

Основне 

академске 

студије 

Мастер 

академске 

студије 

Археологија 

Етнологија и антропологија 

Историја 

Историја уметности 

Класичне науке 

Педагогија 

Психологија (модули на мастер академским 

студијама: Истраживачки, Клиничка 

психологија, Психологија образовања и 

Психологија рада и организације 

Социологија 

http://www.dif.bg.ac.rs/
http://www.pharmacy.bg.ac.rs/
http://www.ff.bg.ac.rs/
http://www.f.bg.ac.rs/
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Филозофија 

Друштво, држава и транзиција  

 

 

Филолошки факултет http://www.fil.bg.ac.rs/  

 

Српска књижевност и језик 

Основне 

академске 

студије 

 

Српска књижевност и језик са 

компаристиком 

Српски језик и књижевност 

Језик, књижевност, култура албански, 

белоруски, енглески, каталонски, латински, 

немачки, османски, руски, словеначки, 

украјински, чешки, ромски, арапски, грчки, 

италијански, корејски, мађарски, норвешки, 

пољски, румунски, старословенски, 

француски, шведски, знаковни, бугарски, 

дански, јапански, кинески, македонски, 

низоземски, португалски, словачки, турски, 

холандски и шпански језик) 

Конференцијско, стручно и аудиовизуелно 

превођење 

 

Мастер 

академске 

студије 

Културе у дијалогу 

Српска књижевност 

Српски језик 

Језик, књижевност и култура 

Српски језик као страни 

 

 

Хемијски факултет http://www.chem.bg.ac.rs/  

 

Биохемија Основне 

академске 

студије 

Мастер 

академске 

студије 

Хемија 

Хемија животне средине 

Настава хемије Интегрисане студије 

 

 

Шумарски факултет http://www.sfb.bg.ac.rs/  

 

Технологије дрвета 

Основне 

струковне 

студије 
 

Технологија дрвета 

Основне 

академске 

студије 

Еколошки инжењеринг у заштити 

земљишних и водених ресурса 

Мастер 

академске 

студије 

Пејзажна архитектура 

Шумарство 

Ерозија земљишта и заштита од бујичних 

поплава 
 

Студије на енглеском: Forestry and Natural 

Resources and Management 

http://www.fil.bg.ac.rs/
http://www.chem.bg.ac.rs/
http://www.sfb.bg.ac.rs/
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Мултидисциплинарне студије Универзитета у Београду5  

http://www.bg.ac.rs/sr/studije/studije-uni/studije-uni.php  

 

Тероризам, организовани криминал и 

безбедност 

 

Мастер 

академске 

студије 

Религија у друштву, култури и европским 

интеграцијама 

Европска политика управљања кризама 

Рачунарство у друштвеним наукама 

Менаџмент пословних перформанси 

Образовне политике 

Студије миграција 

2.1.1.2. УНИВЕРЗИТЕТ УМЕТНОСТИ У БЕОГРАДУ 

 

Факултет драмских уметности http://www.fdu.edu.rs/  

 

Менаџмент и продукција позоришта, радија 

и културе 

Основне 

академске 

студије 

 

Визуелни ефекти, анимација и гејм арт 

Глума 

 

Мастер 

академске 

студије 

Позоришна и радио режија 

Драматургија 

Филмска и телевизијска режија 

Филмска и телевизијска продукција 

Камера 

Монтажа 

Снимање и дизајн звука 

Менаџмент културе и медија 

Теорије драмских уметности и медија 

Реклама и медији 

Дигитална трансформација медија и клутуре 

 

 

Факултет ликовних уметности http://flu.bg.ac.rs/  

 

Ликовне уметности: Сликарски, Вајарски, 

Графички, Теоријски одсек и Одсек нови 

медији 

Основне 

академске 

студије 

Мастер 

академске 

студије 

 

 

Факултет музичке уметности http://www.fmu.bg.ac.rs/  

 

Науке о музичкој уметности (модули 

Музикологија, Музичка педагогија, Музичка 

теорија и Етномузикологија и 

етнокореологија) 

Основне 

академске 

студије 

 

Извођачке уметности (модули Дириговање, 

Соло певање, Клавир, Виолина, Виола, 

                                                             
5 У реализацији ових студија учествују наставници и сарадници различитих факултета и института који су у 

саставу Универзитета у Београду. 

http://www.bg.ac.rs/sr/studije/studije-uni/studije-uni.php
http://www.fdu.edu.rs/
http://flu.bg.ac.rs/
http://www.fmu.bg.ac.rs/
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Виолончело, Контрабас, Флаута, Кларинет, 

Обоа, Фагот, Хорна, Труба, Тромбон, Туба, 

Гитара, Харфа, Оргуље, Чембало, Удараљке, 

Џез бубњеви, Џез гитара, Џез контрабас, Џез 

клавир, Џез саксофон, Џез тромбон и Џез 

труба) 

Мастер 

академске 

студије 

Композиција 

Науке о музичкој уметности (модули 

Музикологија, Музичка педагогија, Музичка 

теорија, Етномузикологија и 

етнокореологија) 

 

Музичка режија 

Примењена истраживања музике 

Извођачке уметности (модули Дириговање, 

Соло певање, Клавир, Виолина, Виола, 

Виолончело, Контрабас, Флаута, Кларинет, 

Обоа, Фагот, Хорна, Труба, Тромбон, Туба, 

Гитара, Харфа, Оргуље, Чембало, Удараљке 

и Камерна музика) 

Музичка теорија 

 

 

Факултет примењених уметности http://www.fpu.bg.ac.rs/  

 

Дизајн (модули Индустријски дизајн, 

Текстил и Унутрашња архитектура и дизајн 

намештаја) 
Основне 

академске 

студије 

Мастер 

академске 

студије 

Визуелне комуникације (модули Анимација, 

Графички дизајн, Графика и књига, 

Дигитални графички медији и Фотографија) 

Примењена уметност (модули Керамика, 

Примењено вајарство, Примењено 

сликарство, Савремено одевање, 

Сценографија и Сценски костим) 

 Конзервација и ресатурација (модули 

Конзервација и рестаурација скулптура и 

археолошких предмета и Конзервација и 

рестаурација слика и уметничких дела на 

папиру) 

Примењена уметност (модули Керамика, 

Примењено вајарство, Примењено 

сликарство, Савремено одевање, 

Сценографија и Сценски костим) 

Интегрисане академске студије Конзервација и ресатурација (модули 

Конзервација и рестаурација скулптура и 

археолошких предмета и Конзервација и 

рестаурација слика и уметничких дела на 

папиру) 

http://www.fpu.bg.ac.rs/
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Интердисциплинарне студије Универзитета уметности у Београду  

https://www.arts.bg.ac.rs/studije/interdisciplinarne-studije/studijske-oblasti/  

 

Уметност и дизајн видео игара (заједнички 

програм Универзитета уметности и 

Математичког факултета) 

 

Мастер 

академске 

студије 

Културна политика и менаџмент 

(интеркултурализам и медијација на 

Балкану) (има статус UNESCO катедре) 

Теорија уметности и медија 

 

2.1.1.3. УНИВЕРЗИТЕТ ОДБРАНЕ У БЕОГРАДУ 

 

Војна академија http://www.va.mod.gov.rs/  

 

Копнена војска 

Основне 

академске 

студије 

 

Логистика одбране 

Економија одбране 

Војно ваздухопловство 

Војносаобраћајно инжењерство 

Војноелектронско инжењерство 

 

Мастер 

академске 

студије 

Војномашинско инжењерство 

Војнохемијско инжењерство 

Војногеодетско инжењерство 

Форензичко инжењерство 

Менаџмент у добрани 

Војни менаџмент 

Јавне финансије 

АБХ одбрана 

Логистика одбране 

 

 

Војномедицинска академија – Медицински факултет 

http://www.mfvma.mod.gov.rs/  

 

Медицинска сестра 

Основне 

струковне 

студије 

 

Медицина Интегрисане студије 

Трауматологија 

Специјалистичке 

академске студије 
 

Медицинска токсикологија 

Фармакокинетика и биоеквиваленција 

Имплатанти у оралној медицини 

Орално здравље и пародонтална медицина 

Биоинжењерство и мидецинска информатика 

Хируршко ортодонско лечење деформитета  

лица и вилица 

Орална медицина 

 

https://www.arts.bg.ac.rs/studije/interdisciplinarne-studije/studijske-oblasti/
http://www.va.mod.gov.rs/
http://www.mfvma.mod.gov.rs/
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2.1.1.4. УНИВЕРЗИТЕТ У КРАГУЈЕВЦУ 

 

Агрономски факултет у Чачку http://www.afc.kg.ac.rs/  

 

Вођарство и виноградарство 
Основне 

академске 

студије 

 Зоотехника 

Општа агрономија 

Прехрамбена технологија Мастер 

академске 

студије 
Агрономија  

 

 

Економски факултет у Крагујевцу http://www.ekfak.kg.ac.rs/  

 

Економија 
Основне 

академске 

студије 

Мастер 

академске 

студије 

Економија и пословно управљање 

Пословна економија и менаџмент 

Пословна информатика 

Финансијски менаџмент јавне управе  

 

 

Педагошки факултет у Ужицу https://www.pfu.kg.ac.rs  

 

Тренер у спорту 

Основне 

академске 

студије 

 
Педагогија 

Учитељ Мастер 

академске 

студије 
Васпитач 

 

 

Правни факултет http://www.jura.kg.ac.rs/  

 

Право – унутрашњи послови и безбедност Основне 

академске 

студије 

 
Право 

Право (модули: еЕолуција права, 

Теоријскоправни, Грађанско право - 

уговорно право, Грађанско право – домаће и 

упоредно грађанско право, Кривично право, 

Правно-економски, Примењена реторика – 

јавни наступи, Радно право, Уставно-правни, 

Пословно-привредни и Дипломатија и 

медији) 

 

Мастер 

академске 

студије 

 

 

Природно-математички факултет http://www.pmf.kg.ac.rs/  

 

Психологија 

Основне 

академске 

студије 

 
Инжењерство заштите животне средине 

Биологија 

Мастер 

академске 

студије 

Екологија 

Информатика 

Математика 

Физика 

http://www.afc.kg.ac.rs/
http://www.ekfak.kg.ac.rs/
https://www.pfu.kg.ac.rs/
http://www.jura.kg.ac.rs/
http://www.pmf.kg.ac.rs/
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Хемија 

Молекуларна биологија и физиологија 
 

Информационе технологије 

 

 

Факултет за машинство и грађевинарство http://www.mfkv.kg.ac.rs/  

 

Грађевинско инжењерство 

Основне 

академске 

студије 

 
Инжењерство заштите на раду 

Машинско инжењерство 

Мастер 

академске 

студије 

 

 

Факултет за хотелијерство и туризам http://www.hit-vb.kg.ac.rs/  

 

Гастрономски менаџмент Основне 

академске 

студије 

 
Хотелијерство и туризам 

Здравствени туризам 

 

Мастер 

академске 

студије 

Менаџмент у туризму 

Менаџмент у хотелијерству 

 

 

Факултет инжењерских наука http://www.fink.rs/  

 

Рачунарска техника и софтверско 

инжењерство 

Основне 

академске 

студије 

 

Инжењерство заштите животне средине 

Мастер 

академске 

студије 

Аутомобилско инжењерство 

Војноиндустријско инжењерство 

Машинско инжењерство 

Урбано инжењерство 

Биоинжењеринг 

 
Индустријско инжењерство 

Електротехника и рачунарство 

Инжењерски менаџмент 

 

 

Факултет медицинских наука http://www.medf.kg.ac.rs/  

 

Медицинска сестра/техничар Основне 

струковне 

студије 

 
Терапеут 

Медицина 

Интегрисане студије Стоматологија 

Фармација 

 

 

Факултет педагошких наука http://www.pefja.kg.ac.rs/  

 Струковна медицинска сестра - васпитач 

Основне 

струковне 

студије 

 

http://www.mfkv.kg.ac.rs/
http://www.hit-vb.kg.ac.rs/
http://www.fink.rs/
http://www.medf.kg.ac.rs/
http://www.pefja.kg.ac.rs/


25 

 

Васпитач у домовима Основне 

академске 

студије 

 
Васпитач у предшколским установама 

Учитељ 

Мастер 

академске 

студије 

Васпитач 

 

Лидерство у образовању 

Професор предметне наставе 

Образовне политике 

Веб дизајн 

 

 

Факултет техничких наука у Чачку http://www.ftn.kg.ac.rs/  

 

Графичка техника 

Основне 

струковне  

студије 

 

Машинство и инжењерска информатика 

(модули Инжењерска информатика и 

Производно машинство) 

Електротехника и рачунарство (модули 

Електроенергетика и Електроника и 

рачунарство) 

Информационе технологије 

Производни и еколошки менаџмент (модули 

Производни менаџмент и Еколошки 

менаџмент) 

Одевно инжењерство и дизајн (модули 

Класични модел и Дуални модел) 

Електротехника и рачунарство 

 

Мастер 

струковне 

студије 

Машинство и инжењерска информатика 

Производно инжењерство 

 

 

Филолошко-уметнички факултет http://www.filum.kg.ac.rs/  

 

Одсек за филологију 

Српски језик и књижевност 

Основне  

академске 

студије 

Мастер 

академске 

студије 

Енглески језик и књижевност 

Немачки језик и књижевност 

Шпански језик и хиспанске књижевности 

Француски језик и књижевност 

Италијански језик и књижевност 

Одсек за музичку уметност 

Извођачке уметности (модули Клавир, 

Хармоника, Соло певаање, Виола, Виолин, 

Виолончело, Контрабас, Флаута, Обоа, 

Кларинет, Хорна и Фагот) 

Основне 

академске 

студије 

 

Музичка теорија и педагогија 
Мастер 

академске 

студије 

Музика у медијима 

Извођачке уметности (модули Клавир, 

Хармоника, Соло певаање, Виола, Виолин, 
 

http://www.ftn.kg.ac.rs/
http://www.filum.kg.ac.rs/
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Виолончело, Контрабас, Флаута, Обоа, 

Кларинет, Хорна, Фагот) и Камерна музика 

Одсек за примењене и ликовне уметности 

Графички дизајн  Основне 

академске 

студије 

Мастер 

академске 

студије 

Ликовне уметности 

Унутрашња архитектура 

 

 

Академске студије при Универзитету у Крагујевцу 

https://www.kg.ac.rs/as_unikg.php  

 

Информационе технологије 

 

Мастер 

академске 

студије 

Развој компјутерских игара 

Вештачка интелигенција 

Веб дизајн 

Психологија 

 

2.1.1.5. УНИВЕРЗИТЕТ У НИШУ 

 

Грађевинско-архитектонски факултет http://www.gaf.ni.ac.rs/  

 

Грађевинарство Основне 

академске 

студије 

Мастер 

академске 

студије 

Управљање пројектима у градитељству 

Инжењерски менаџмент ризика од 

природних катастрофа 
 

Архитектура Интегрисане студије 

 

 

Економски факултет http://www.eknfak.ni.ac.rs/  

 

Економија (модули Економија и јавно 

управљање, Рачуноводство, ревизија и 

финансијско управљање, Финансије, 

банкарство и осигурање, Менџмент 

предузећа, Маркетинг,  Међународни 

менаџмент и Менаџмент у туризму) 

Основне 

академске 

студије 

 

Економија (модули Општа економија, 

Рачуноводство, ревизија и финансијско 

управљање, Финансије, банкарство и 

осигурање, Менаџмент предузећа, 

Маркетинг, Међународни менаџмент и 

Менаџмент у туризму) 

 

Мастер 

академске 

студије 

 

 

Електронски факултет http://www.elfak.ni.ac.rs/rs/  

 

Електронске компонентне и микросистеми 

Основне 

академске 

студије 

 

Електроника 
Мастер 

академске 

студије 

Електроенергетика 

Комуникационе и информационе технологије 

Рачунарство и информатика 

https://www.kg.ac.rs/as_unikg.php
http://www.gaf.ni.ac.rs/
http://www.eknfak.ni.ac.rs/
http://www.elfak.ni.ac.rs/rs/
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Управљање системима 

Вештачка интелигенција  

 

 

Машински факултет http://www.masfak.ni.ac.rs/  

 

Машинско инжењерство Основне 

академске 

студије 

 

Инжењењерски менаџмент 

Мастер 

академске 

студије 

Термотехника, термоенергетика и процесна 

техника 

 

Инжењерски менаџмент 

Машинске констртукције, развој и 

инжењеринг 

Мехатроника и управљање 

Производно-информационе технологије 

Саобраћајно машинство, транспорт и 

логистика 

Хидроенергетика, хидраулика и пнеуматика 

 

 

Медицински факултет http://www.medfak.ni.ac.rs/  

 

Медицинска сестра – техничар Основне 

струковне 

студије 

 

Зубни протетичар 

Санитарно-еколошки инжењер 

Медицинска сестра 

Специјалистичке 

струковне 

студије 

Козметологија 

Специјалистичке 

академске 

студије 

Медицина 

Интегрисане студије Стоматологија 

Фармација 

 

 

Педагошки факултет (Врање) http://www.pfvr.ni.ac.rs/  

 

Образовање васпитача Основне 

академске 

студије 

Мастер 

академске 

студије 
Образовање учитеља 

Образовање професора технике и 

информатике 
Интегрисане студије 

 

Педагошки факултет – јединица ван седишта (Неготин) 

 Образовање учитеља 

Основне 

академске 

студије 

 

 

 Пољопривредни факултет (Крушевац) https://poljfak.ni.ac.rs/  

http://www.masfak.ni.ac.rs/
http://www.medfak.ni.ac.rs/
http://www.pfvr.ni.ac.rs/
https://poljfak.ni.ac.rs/
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Воћарство и виноградарство Основне 

академске 

студије 

Мастер 

акадмеске 

студије 

Ратарство и повртарство 

Сточарство 

 

 

Правни факултет http://www.prafak.ni.ac.rs/  

 

Право 

Основне 

струковне 

студије 
 

Основне 

академске 

студије 

Специјалистичке 

струковне 

студије 
Мастер 

академске 

студије Унутрашњи послови 
 

Право и информационе технологије 

 

 

Природно-математички факултет http://pmf.ni.ac.rs/  

 

Департман за биологију и екологију 

Биологија 

Основне 

академске 

студије 

 

Биологија (модули Биологија и Молекуларна 

биологија и физиологија)  

Мастер 

академске 

студије Екологија и заштита природе 

Департман за географију 

Географија 

Основне 

академске 

студије 

Мастер 

академске 

студије 
Туризам  

Департман за математику 

Математика 

Основне 

академске 

студије 

 

Општа математика 

 
Масте академске 

студије 

Вероватноћа, статистика и финансијска 

математика 

Математички модели у физици 

Примењена математика 

Професор математике 

Департман за рачунарске науке 

Рачунарске науке 

Основне 

академске 

студије 

 

Развој софтвера  

http://www.prafak.ni.ac.rs/
http://pmf.ni.ac.rs/
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Управљање информацијама Мастер 

академске 

студије 
Вештачка интелигенција и машинско учење 

Департман за физику 

Физика 

Основне 

академске 

студије 

 

Општа физика 

 

Мастер 

академске 

студије 

Физика (модули Експериментална и 

примењена физика, Настава физике и 

Теоријска физика и примене) 

Примењена физика 

Физика-информатика 

Департман за хемију 

Хемија 

Основне 

академске 

студије 

 

Хемија (модули Истраживање и развој и 

Професор хемије) 

 

Мастер 

академске 

студије 

Примењена хемија (модули Примењена 

хемија и Хемија животне средине) 

Примењена хемија са основама менџмента 

 

 

Технолошки факултет (Лесковац) http://www.tf.ni.ac.rs/  

 

Технолошко инжењерство (модули 

Фармацеутско-козметичке технологије. 

Материјали и хемијске технологије, 

Еколошко инжењерство, Прехрамбена 

технологија и безбедност хране, 

Индустријски дизајн текстила и одеће и 

Информациони системи у технолошким 

процесима) 

Основне 

академске 

студије 

Мастер 

академске 

студије 

 

 

Факултет заштите на раду http://www.znrfak.ni.ac.rs/  

 

Заштитта животне средине Основне 

академске 

студије 

 Заштита на раду 

Заштита од пожара 

Инжењерство заштите на раду 

 

Мастер 

академске 

студије 

Инжењерство заштите животне средине 

Инжењерство заштите од пожара 

Управљање ванредним ситуацијама 

Менаџмент заштите животне средине 

 

 
Факултет спорта и физичког васпитања http://www.fsfv.ni.ac.rs/  
 Спорт  

http://www.tf.ni.ac.rs/
http://www.znrfak.ni.ac.rs/
http://www.fsfv.ni.ac.rs/
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Спорт (учење на даљину) Основне 

академске 

студије 
Физичко васпитање и спорт 

Мастер 

академске 

студије 

Физичко васпитање и спорт (учење на 

даљину) 
 

Физичко васпитање, физичка активност и 

здравље 
 

  

 

Факултет уметности http://www.artf.ni.ac.rs/  

 

Департман за музичку уметност 

Музичка теорија 

Основне 

академске 

студије 

Мастер 

академске 

студије 

Извођачке уметности (модули Клавир, 

Виолина, Виола, Виолончело, Контрабас, 

Флаута, Кларинет, Хорна, Соло певање, 

Гитара, Хармоника и Ударачки инструменти) 

Департман за ликовне уметности 

Сликарство 

Основне 

академске 

студије 

Мастер 

академске 

студије 

Департман за Примењене уметности 

Графички дизајн 

Основне 

академске 

студије 

Мастер 

академске 

студије 

 

 

Филозофски факултет http://www.filfak.ni.ac.rs/  

 

Новинарство 

Основне 

академске 

студије 

 
Немачки језик и књижевност 

Комуницирање и односи с јавношћу 

Социјална политика и социјални рад 

Србистика 

Мастер 

академске 

студије 

Англистика 

Историја 

Педагогија 

Психологија 

Превођење 

Руски језик и књижевност 

Социологија 

Филозофија 

Филологија 

Француски језик и књижевност 

Комуникологија 

 
Образовање наставника предметне наставе 

Социјални рад 

Социолог у социјалној заштити 

 

http://www.artf.ni.ac.rs/
http://www.filfak.ni.ac.rs/


31 

 

 

Студијски програми при Универзитету у Нишу  

https://www.ni.ac.rs/studije/studijski-programi/studijski-programi-na-

univerzitetu-u-nisu  

 

Инжењерство иновација 

 

Мастер 

академске 

студије 

Интелигентна анализа података 

Менаџмент у културном туризму 

 

2.1.1.6. УНИВЕРЗИТЕТ У НОВОМ САДУ 

 

Академија уметности http://www.akademija.uns.ac.rs/  

 

Дизајн видео игара 

Основне 

академске 

студије 

 

Ликовне уметности (модули Сликарство, 

Вајарство, Графика, Фотографија и Нови 

ликовни медији) 

Музичка продукција 

Примењене уметности и дизајн (модули 

Графички дизајн, Дизајн ентеријера и 

Илустрација) 

Аудио-визуелни медији (модули Камера, 

Снимање и дизајн звука, Дизајн светла, 

Минтажа у аудиовизуелним медијима, 

Продукција за аудиовизуелне медије и 

Анимација и визуелни ефекти) 

 

Мастер 

академске 

студије 

Музичка педагогија 

Музикологија 

Етномузикологија 

Мултимедијална режија 

Драматургија 

Композиција 

Извођачке уметности (модули Дувачки 

инструменти и удараљке, Гудачки 

инструменти, Клавир, Гитара, Харфа, 

Оргуље, Соло певање и Удараљке) 

Глума на српском језику 

Глума на мађарском језику 

Гитара 

Ликовне уметности (модули Сликарство, 

Вајарство, Графика, Фотографија, Нови 

ликовни медији и Цртање) 

Примењено позориште 

Конзервација и рестаурација дела ликовне и 

примењене уметности 

Примењена уметност и дизајн 

Музика и медији 

https://www.ni.ac.rs/studije/studijski-programi/studijski-programi-na-univerzitetu-u-nisu
https://www.ni.ac.rs/studije/studijski-programi/studijski-programi-na-univerzitetu-u-nisu
http://www.akademija.uns.ac.rs/
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Скулптура у теракоти 

Специјалистичке 

академске 

студије 

 

 

 

Грађевински факултет http://www.gf.uns.ac.rs/  

 

Геодезија 

Основне 

академске 

студије 

Мастер 

академске  

студије 

Грађевинарство (модули Конструкције, 

Хидротехника и водно инжењерство 

околине, Саобраћајнице и Архитектонско 

инжењерство) 

 

 

Економски факултет (Суботица) http://www.ef.uns.ac.rs/  

 

Економија Основне 

академске 

студије 

 

Пословна информатика 

Мастер 

академске  

студије 

Агробизнис менаџмент 

 

Дигитални маркетинг 

Лидерство и менаџмент људских ресурса 

Међународна економија и бизнис 

Мултиканална трговина 

Рачуноводство и ревизија 

Финансијски и банкарски менаџмент 

Advanced Data Analytics in Business 

 

 

Медицински факултет https://www.mf.uns.ac.rs/index.php  

 

Радиолошке технологије Основне 

струковне 

студије 
 

Здравствена нега 

Специјална едукација и рехабиитација 

(модули Вишеструка ометеност, Логопедија 

и Инклузивно образовање) 
Основне 

академске 

студије Здравствена нега 
Мастер 

академске 

студије 

Медицинска рехабилитација 

Специјална едукација и рехабилитација 
 

Репродуктивна биологија 

Медицина 

Интегрисане академске студије Стоматологија/Дентална медицина 

Фармација 

Рана интервенција у детињству 

Специјалистичке 

академске 

студије 

 

 

 
Педагошки факултет (Сомбор) http://www.pef.uns.ac.rs/  

 
Библиотекар 

Васпитач 

http://www.gf.uns.ac.rs/
http://www.ef.uns.ac.rs/
https://www.mf.uns.ac.rs/index.php
http://www.pef.uns.ac.rs/
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Учитељ 

Основне 

академске 

студије 

Мастер 

академске 

студије 

 

 

Пољопривредни факултет http://polj.uns.ac.rs/  

 

Воћарство, виноградарство и хортикултура 

(модули Воћарство и виноградарство, 

Орнаментална хортикултура и Производња 

садног материјала) 
Основне 

академске 

студије 

 
Органска пољопривреда 

Пољопровредна техника и информациони 

системи 

Ратарство и повртарство 

Уређење, коришћење и заштита вода 

 

Мастер 

академске 

студије 

Фитомедицина (модули Заштитта 

пољопривредних производа, здравља људи и 

животиња) 

Пејзажна архитектура 

Агроекономија 

Анимална производња 

Орнаментална хортикулутра 

Прецизна пољопривреда 

Воћарство и виноградарство (модули 

Воћарство и Виноградарство) 

Земљиште биљака и генетика (модули 

Земљиште и исхрана биљака, Органска 

пољопривреда, Гајење ратарских биљака, 

Гајење повртарских биљака, Системи гајења 

крмних биљака, Наводњавање 

пољопривредних усева,  Генетика и 

оплемењивање, Молекули и биљка и 

Климатске промене – прилагођавање биљне 

производње) 

Ветеринарска медицина 

Специјалистичке 

академске 

студије 

 

Интегрисане академске студије 

 

 

Природно-математички факултет http://www.pmf.uns.ac.rs/  

 

Оптометрија 

Основне 

струковне 

студије 

 

Биологија Основне 

академске 

студије 

Мастер 

академске 

студије 

Екологија 

Географија 

http://polj.uns.ac.rs/
http://www.pmf.uns.ac.rs/
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Географија (модули Геоинформатика и 

Геоекологија) 

Туризам (модули Туризам, организација 

хотелијерске делатности, Организација 

гастрономске делатности и Организација 

ловно-туристичке делатности) 

 

Туризам (модули Туризам, Хотелијерство и 

Ловни туризам) 
 

Мастер 

академске 

студије 

 

Управљање културним туризмом и 

културним наслеђем 

Примењена математика (модули Аналитика 

података и статистика, Математика и 

финансије и Техноматематика) 
Основне 

академске 

студије 
Математика 

Рачунарске науке 

Информационе технологије 

Примењена математика (модули Аналитика 

на подацима, Рачунарство високих 

перформанси) 
 

Мастер 

академске 

студије 
Вештачка интелигенција 

Физика  Основне 

академске 

студије 

 Контрола квалитета и управљање животном 

средином 

Физика (модули Истраживачки: физика 

материјала, нуклеарна физика, физика 

плазме, теоријска физика кондензованог 

стања материје; Примењени: нанонауке, 

медицинска физика, астрофизика) 

 
Мастер 

академске 

студије 
Хемија Основне 

академске 

студије 

Биохемија 

Заштита животне средине 

Биологија 

Интегрисане академске студије 
Математика 

Физика 

Хемија 

 

 

Технички факултет „Михајло Пупин“, Зрењанин 

http://www.tfzr.uns.ac.rs/  

 

Индустријско инжењерство у експлоатацији 

нафте и гаса 

Основне 

академске 

студије 

 Информационе технологије – софтверско 

инжењерство 

Инжењерство заштите животне средине 

Информационе технологије 

Инжењерски менаџмент 

http://www.tfzr.uns.ac.rs/
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Машинско инжењерство 
Мастер 

академске 

студије 

Одевно инжењерство 

Информатика, техника и технологија у 

образовању 
 

 

 

Технолошки факултет http://www.tf.uns.ac.rs/  

 

Биотехнологија 

Основне 

академске 

студије 

Мастер 

академске  

студије 

Инжењерство материјала 

Прехрамбено инжењерство 

Фармацеутско инжењерство 

Хемијско инжењерство 

Управљање материјалним и енергетским 

токовима 
 

Микробиолошка безбедност хране Специјалистичке 

академске 

студије 

 Екологија 

Козметичка технологија 

 

 

Учитељски факултет на мађарском наставном језику 

http://www.magister.uns.ac.rs/  

 

Васпитач Основне 

академске 

студије 

Мастер 

академске 

студије 
Учитељ 

 

 

Факултет спорта и физичког васпитања http://www.fsfvns.rs/  

 

Менаџер у спорту Основне 

струковне 

студије 

 
Тренер у спорту 

Физичко васпитањае и спорт 

Основне 

академске 

студије 
Мастер 

академске 

студије Физичко васпитање, физичка активност и 

здравље 
 

 

 

Факултет техничких наука http://www.ftn.uns.ac.rs/  

 

Софтверске и информационе технологије Основне 

струковне 

студије 

 

Електротехника Мастер 

струковне 

студије 
Инжењерски менаџмент НБА 

 
Производно машинство 

Грађевинско инжењерство и дизајн 

Основне 

академске 

студије 

 

Рачунарство и информатика 

Софтверско инжењерство и информационе 

технологије 

Сценска архитектура, техника и дизајн 

http://www.tf.uns.ac.rs/
http://www.magister.uns.ac.rs/
http://www.fsfvns.rs/
http://www.ftn.uns.ac.rs/
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Анимације у инжењерству 

 

Мастер 

академске 

студије 

Архитектура 

Биомедицинско инжењерство 

Чисте енергетске технологије 

Геодезија и геоинформатика 

Грађевинарство 

Графичко инжењерство и дизајн 

Енергетика, електроника и телекомуникације 

Енергетика и процесна техника 

Индустријско инжењерство 

Информациони инжењеринг 

Инжењерски менаџмент 

Инжењерство информационих система 

Инжењерство заштите животне средине 

Инжењерство заштите на раду 

Мерење и регулација 

Механизација и конструкционо машинство 

Мехатроника 

Поштански саобраћај и телекомуникације 

Примењено софтверско инжењерство 

Производно машинство 

Саобраћај и транспорт 

Техничка механика и дизајн у техници 

Управљање ризиком од катастрофалних 

догађаја и пожара 

Дигиталне технологије, дизајн и продукција 

у архитектури 

Инжењерство иновација 

Инжењерство третмана и заштите воде 

Математика у техници 

Планирање и управљање регионалним 

развојем 

Рачунарство и аутоматика 

Сценска архитектура и дизајн  

Сценска архитектура и техника 

Техничка механика и дизајн у техници 

Вештачка интелигенција и мађинско учење 

Инжењерски менаџмент 

Специјалистичке 

струковне 

студије 

 

 

 

Филозофски факултет http://www.ff.uns.ac.rs/  

 

Енглески језик и књижевност с другом 

страном филологијом 
Основне 

академске 

студије 

 

Журналистика 

http://www.ff.uns.ac.rs/
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Комуникологија и односи са јавношћу 

Српска филологија у контакту са 

словачком/мађарском филологијом 

Срани језици по избору: енглески, 

француски, грчки, италијански, мађарски, 

немачи, пољски, румунски, руски, русински, 

словачки и шпански језик 

Српска филологија: српски језик и 

књижевност 

Мастер 

академске 

студије 

Језик, књижевност и култура 

Енглески језик и књижевност 

Немачки језик и књижевност 

Филозофија 

Историја 

Мађарски језик и књижевност 

Компаративна књижевност са теоријом 

књижевности 

Културологија 

Педагогија 

Психологија 

Румунски језик и књижевност 

Русински језик и књижевност 

Руски језик и књижевност 

Словачки језик и књижевност 

Социјални рад 

Социологија 

Српска књижевност и језик 

Француски језик и књижевност са другим 

романским језиком и културом 

Комуникологија 

Конференцијско, стручно и аудиовизуелно 

превођење 

 Лидерство у образовању 

Српска филологија: српски као страни језик  

Социологија у социјалној заштити 

 

 

Заједнички студијски програми Универзитета у Новом Саду  

https://www.uns.ac.rs/index.php/c-studije/studijski-programi/zajednicki-

studijski-programi-sp  

 

Информационе технологије и системи 

(Факултет техничких наука и Технички 

факултет „Михајло Пупин“, Зрењанин) 

Основне 

струковне 

студије 
 

Инжењерство заштите животне средине 

(Факултет техничких наука и Технички 

факултет „Михајло Пупин“, Зрењанин) 

Основне 

академске 

студије 

https://www.uns.ac.rs/index.php/c-studije/studijski-programi/zajednicki-studijski-programi-sp
https://www.uns.ac.rs/index.php/c-studije/studijski-programi/zajednicki-studijski-programi-sp


38 

 

Грађевинско инжењерство (Факултет 

техничких наука и Факултет за машинство и 

грађевинарство, Крагујевац) 

Инжењерство заштите на раду (Факултет 

техничких наука и Факултет за машинство и 

грађевинарство, Крагујевац) 

Одржива пољопривреда, производња и 

технологија хране у дунавском региону 

(Пољопривредни факултет) 

 

Мастер 

академске 

студије 

Репродуктивна биологија (Медицински 

факултет и Природно-математички факултет) 

Информационе технологије и системи 

(Технички факултет и Висока школа 

струковних студија у Ужицу) 

Извођачке уметности/Гитара (Академија 

уметности и Музички конзерваторијум 

„Ђузепе Тарини“, Трст, Италија) 

Инжењерство заштите (Технички факултет и 

Факултет техничких наука) 

 

2.1.1.7. УНИВЕРЗИТЕТ У ПРИШТИНИ СА 

ПРИВРЕМЕНИМ СЕДИШТЕМ У КОСОВСКОЈ 

МИТРОВИЦИ 

 

Економски факултет http://ekonomski.pr.ac.rs/  

 

Пословна економија (модули Финансије, 

банкарство и рачуноводство и Маркетинг и 

менаџмент) 

Основне 

академске 

студије 

 

Финнасије, банкарство и рачуноводство 

 

Мастер 

академске 

студије 
Маркетинг и менаџмент 

 

 

Медицински факултет http://www.med.pr.ac.rs/  

 

Зубни техничар-протетичар Основне 

струковне 

студије 
 

Медицинска сестра 

Физиотерапеут 

Здравствена нега 

Основне 

академске 

студије 

Медицина 
Интегрисане академске студије 

Стоматологија 

 

 
Пољопривредни факултет (Зубин Поток) http://www.agr.pr.ac.rs/  
 Биљна производња 

http://ekonomski.pr.ac.rs/
http://www.med.pr.ac.rs/
http://www.agr.pr.ac.rs/
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Сточарство 

Основне 

академске 

студије 

Мастер 

академске 

студије 

 

 

Правни факултет http://www.pra.pr.ac.rs/  

 Право 

Основне 

струковне 

студије 

 

Основне 

академске 

студије 

Мастер 

академске 

студије 

 

 

Природно-математички факултет http://www.pmf.pr.ac.rs/  

 

Географија 

Основне 

академске 

студије 

Мастер 

академске 

студије 

Биологија 

Информатика 

Математика 

Физика 

Хемија 

 

 

Учитељски факултет (Лепосавић) http://www.uf-pz.net/  

 

Васпитач у предшколским установама Основне 

академске 

студије 

Мастер 

академске 

студије 
Разредна настава 

 

 

Факултет за спорт и физичко васпитање (Лепосавић) 

http://www.dif.pr.ac.rs/  

 

Физичко васпитање и спорт 

Основне 

академске 

студије 
Мастер 

академске 

студије 
Физичко васпитање и спорт (студије на 

даљину)  

Физичко васпитање, рекреација и здравље 

 

 

Факултет техничких наука http://ftnkm.rs/  

 

Архитектура 

Основне 

академске 

студије 

Мастер 

академске 

студије 

Грађевинско инжењерство 

Електротехничко и рачунарско инжењерство 

Инжењерство заштите животне средине и 

заштите на раду 

Машинско инжењерство 

Рударско инжењерство 

Технолошко инжењерство 

http://www.pra.pr.ac.rs/
http://www.pmf.pr.ac.rs/
http://www.uf-pz.net/
http://www.dif.pr.ac.rs/
http://ftnkm.rs/
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Управљање ризиком од природних 

катастрофа 
 

Одрживост и отпорност грађене средине 

Специјалистичке 

академске 

студије 

 

 

 

Факултет уметности (Звечан) http://www.art.pr.ac.rs/  

 

Одсек ликовних уметности 

Вајарство 
Основне 

академске 

студије 

Мастер 

академске 

студије 

Сликарство 

Графика 

Графички дизајн 

Одсек драмских уметности 

Глума 

Основне 

академске 

студије 

Мастер 

академске 

студије 

Одсек музичких уметности 

Извођачке уметности: клавир, виолина, 

виола, виолончело, флаута, кларинет, труба 

Основне 

академске 

студије 

Мастер 

академске 

студије Музичка педагогија 

 

 

Филозофски факултет http://www.fifa.pr.ac.rs/  

 

Филозофија 

Основне 

академске 

студије 

 

Историја уметности 

Мастер 

академске 

студије 

Енглески језик и књижевност 

Историја 

Педагогија 

Психологија 

Руски језик и књижевност 

Социологија 

Српска књижевност и језик 

Српски језик и књижевност 

 

2.1.1.8. ДРЖАВНИ УНИВЕРЗИТЕТ У НОВОМ ПАЗАРУ 

 

Правне науке http://www.dunp.np.ac.rs/test/pravne-nauke/  

 Право 

Основне 

академске 

студије 

Мастер 

академске 

студије 

 

 

Економске науке http://www.dunp.np.ac.rs/test/ekonomske-nauke/  

 
Економија 

Основне 

академске 

студије 

Мастер 

академске 

студије 

Пословна информатика  

http://www.art.pr.ac.rs/
http://www.fifa.pr.ac.rs/
http://www.dunp.np.ac.rs/test/pravne-nauke/
http://www.dunp.np.ac.rs/test/ekonomske-nauke/
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Филолошке науке http://www.dunp.np.ac.rs/test/filoloske-nauke/  

 
Српска књижевност и језик 

Интегрисане академске студије 
Енглески језик и књижевност 

 

 

Филозофске науке и уметност http://www.dunp.np.ac.rs/test/filozofske-nauke-i-

umetnost/  

 

Васпитач у предшколским установама Основне 

академске 

студије 

 

Психологија Мастер 

академске 

студије 
Образовање васитача у предшколским 

установама 
 

 

Природно-математичке науке http://www.dunp.np.ac.rs/test/filozofske-nauke-i-

umetnost/  

 

Биологија Основне 

академске 

студије 

Мастер 

академске  

студије 

Информатика-математика 

Математика  

Математика Интегрисане академске студије 

 

Техничко-технолошке науке http://www.dunp.np.ac.rs/test/tehnicko-tehnoloske-nauke/  

 

Агрономија 

Основне 

академске 

студије 

 Софтверско инжењерство 

Пољопривредна производња 

Архитектура 

Мастер 

академске 

студије 

Грађевинарство 

Рачунарска техника 

Прехрамбена технологија 

Аудио и видео технологија  

Архитектура Интегрисане академске студије 

 

Биомедицинске науке http://www.dunp.np.ac.rs/test/biomedicinske-nauke/  

 

Здравствена нега 

Основне 

струковне 

студије 

 

Рехабилитација Основне 

академске 

студије 

Мастер 

академске  

студије 

Спорт и физичко васпитање 

Палијативна медицина  

Фармација Интегрисане академске студије 

 

Мултидисциплинарне науке http://www.dunp.np.ac.rs/test/multidisciplinarne-nauke/  

 

Менаџмент у високом образовању 

 

Мастер 

академске 

студије 

Енегретска ефикасност у зградарству 

Енергетска ефикасност, обновљиви извори 

енерегије и утицај на животну средину 

 

 

http://www.dunp.np.ac.rs/test/filoloske-nauke/
http://www.dunp.np.ac.rs/test/filozofske-nauke-i-umetnost/
http://www.dunp.np.ac.rs/test/filozofske-nauke-i-umetnost/
http://www.dunp.np.ac.rs/test/filozofske-nauke-i-umetnost/
http://www.dunp.np.ac.rs/test/filozofske-nauke-i-umetnost/
http://www.dunp.np.ac.rs/test/tehnicko-tehnoloske-nauke/
http://www.dunp.np.ac.rs/test/biomedicinske-nauke/
http://www.dunp.np.ac.rs/test/multidisciplinarne-nauke/
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2.1.2.  ПРИВАТНИ УНИВЕРЗИТЕТИ И 

ФАКУЛТЕТИ У СРБИЈИ 
2.1.2.1. АЛФА БК УНИВЕРЗИТЕТ (Београд) 

 

Факултет за менаџмент https://alfa.edu.rs/?page_id=11413  

 
Менаџмент у спорту 

Основне 

академске 

студије 

Мастер 

академске 

студије 
Физичко васпитање и спорт  

 

 

Факултет за стране језике https://alfa.edu.rs/?page_id=11946  

 

ОАС Англистика 

Основне 

академске 

студије 

 

Англистика лингвистика 

 

Мастер 

академске 

студије 
Англистика књижевност 

 

 

Факултет информационих технологија 

https://alfa.edu.rs/?page_id=12703  

 Информационо-комуникационе технологије 

Основне 

академске 

студије 

Мастер 

академске 

студије 

 

 

Факултет за финансије, банкарство и ревизију 

https://alfa.edu.rs/?page_id=10809  

 

Рачуноводство и ревизија 

Основне 

академске 

студије 

 

Трговина: Модул 1 – Трговина и маркетинг 

Трговина: Модул 2 – Порези и царина 

Економија 

Финансије 

Агробизнис и агроекономија Мастер 

академске 

студије 
Трговина  

 

 

Факултет за математику и рачунарске науке 

https://alfa.edu.rs/?page_id=12372  

 Рачунарске науке 

Основне 

академске 

студије 

Мастер 

академске 

студије 

 

https://alfa.edu.rs/?page_id=11413
https://alfa.edu.rs/?page_id=11946
https://alfa.edu.rs/?page_id=12703
https://alfa.edu.rs/?page_id=10809
https://alfa.edu.rs/?page_id=12372
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2.1.2.2. КРИМИНАЛИСТИЧКО-ПОЛИЦИЈСКИ 

УНИВЕРЗИТЕТ У БЕОГРАДУ 

https://www.kpu.edu.rs/cms/  

 

Криминалистика  

 

Криминалистика 

https://www.kpu.edu.rs/cms/studije/osnovne-

studije/akademske-kriminalistika  

https://www.kpu.edu.rs/cms/studije/drugi-

stepen/master-kriminalistika  

Основне 

академске 

студије 

Мастер 

академске 

студије 

 

Форензика 

 

Форензичко инжењерство  

https://www.kpu.edu.rs/cms/studije/osnovne-

studije/forenzicko-inzenjerstvo  

https://www.kpu.edu.rs/cms/studije/drugi-

stepen/master-forenzika  

Основне  

академске 

студије 

Мастер 

академске 

студије 

 

Информатика 

 

Информатичко рачунарство 

https://www.kpu.edu.rs/cms/studije/osnovne-

studije/informatika-i-racunarstvo  

https://www.kpu.edu.rs/cms/studije/drugi-

stepen/master-informatika  

Основне 

академске 

студије 

Мастер 

академске 

студије 

 

ИМТ  

 

Управљање безбедносним ритицима 

природних катастрофа 

https://www.kpu.edu.rs/cms/studije/drugi-

stepen/master-natrisk-program   

Мастер 

академске 

студије Национална безбедност 

https://www.kpu.edu.rs/cms/studijski-

programi/imt/nacionalna-bezbednost  

 

2.1.2.3. УНИВЕРЗИТЕТ EDUCONS (Београд) 

 

Факултет за студије безбедности https://educons.edu.rs/fakulteti/studije-

bezbednosti/  

 Менаџер безбедности 

Основне 

академске 

студије 

Мастер 

академске  

студије 

 

 

Факултет пословне економије https://educons.edu.rs/fakulteti/poslovna-

ekonomija2/  

 
Економија 

Основне 

академске 

студије 

Мастер 

академске 

студије 
Менаџмент  

 

https://www.kpu.edu.rs/cms/
https://www.kpu.edu.rs/cms/studije/osnovne-studije/akademske-kriminalistika
https://www.kpu.edu.rs/cms/studije/osnovne-studije/akademske-kriminalistika
https://www.kpu.edu.rs/cms/studije/drugi-stepen/master-kriminalistika
https://www.kpu.edu.rs/cms/studije/drugi-stepen/master-kriminalistika
https://www.kpu.edu.rs/cms/studije/osnovne-studije/forenzicko-inzenjerstvo
https://www.kpu.edu.rs/cms/studije/osnovne-studije/forenzicko-inzenjerstvo
https://www.kpu.edu.rs/cms/studije/drugi-stepen/master-forenzika
https://www.kpu.edu.rs/cms/studije/drugi-stepen/master-forenzika
https://www.kpu.edu.rs/cms/studije/osnovne-studije/informatika-i-racunarstvo
https://www.kpu.edu.rs/cms/studije/osnovne-studije/informatika-i-racunarstvo
https://www.kpu.edu.rs/cms/studije/drugi-stepen/master-informatika
https://www.kpu.edu.rs/cms/studije/drugi-stepen/master-informatika
https://www.kpu.edu.rs/cms/studije/drugi-stepen/master-natrisk-program
https://www.kpu.edu.rs/cms/studije/drugi-stepen/master-natrisk-program
https://www.kpu.edu.rs/cms/studijski-programi/imt/nacionalna-bezbednost
https://www.kpu.edu.rs/cms/studijski-programi/imt/nacionalna-bezbednost
https://educons.edu.rs/fakulteti/studije-bezbednosti/
https://educons.edu.rs/fakulteti/studije-bezbednosti/
https://educons.edu.rs/fakulteti/poslovna-ekonomija2/
https://educons.edu.rs/fakulteti/poslovna-ekonomija2/
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Факултет информационих технологија 

https://educons.edu.rs/fakulteti/informacione-tehnologije-2/  

 

Софтверско инжењерство 
Основне 

академске 

студије 

 

Информационе технологије 

Мастер 

академске 

студије 

 

 

Факултет заштите животне средине 

https://educons.edu.rs/fakulteti/zastita-zivotne-sredine/  

 Анализа животне средине 

Основне 

академске 

студије 

Мастер 

академске 

студије 

 

 

Факултет еколошке пољопривреде 

https://educons.edu.rs/fakulteti/ekoloska-poljoprivreda/  

 Инжењер пољопривреде 

Основне 

академске 

студије 

Мастер 

академске 

студије 

 

 

Факултет за дигиталну продукцију 

https://educons.edu.rs/fakulteti/digitalna-produkcija-studentski-radovi/  

 Дигитална продукција 

Основне 

академске 

студије 

Мастер 

академске 

студије 

 

 

Учитељски факултет https://educons.edu.rs/fakulteti/uciteljski-fakultet/  

 Учитељски факултет 

Основне 

академске 

студије 

Мастер 

академске 

студије 

 

 

Факултет за спорт и психологију https://www.tims.edu.rs/  

 

Спорт Основне 

академске 

студије 

 

Психологија 
Мастер 

академске 

студије Примењена психологија  

 

 

Факултет за пројектни и иновациони менаџмент http://pmc.edu.rs/  

 

Пројектни менаџмент Основне 

академске 

студије 

Мастер 

академске  

студије 
Информациони систем и развој софтвера 

 

2.1.2.4. ИНТЕРНАЦИОНАЛНИ УНИВЕРЗИТЕТ У 

НОВОМ ПАЗАРУ 

https://educons.edu.rs/fakulteti/informacione-tehnologije-2/
https://educons.edu.rs/fakulteti/zastita-zivotne-sredine/
https://educons.edu.rs/fakulteti/ekoloska-poljoprivreda/
https://educons.edu.rs/fakulteti/digitalna-produkcija-studentski-radovi/
https://educons.edu.rs/fakulteti/uciteljski-fakultet/
https://www.tims.edu.rs/
http://pmc.edu.rs/
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Правне науке http://uninp.edu.rs/pravne-nauke/  

 

Опште право Основне 

академске 

студије 

Мастер 

академске 

студије 
Право унутрашњих послова 

 

Економске науке http://uninp.edu.rs/ekonomske-nauke/  

 

Пословна информатика 
Основне 

академске 

студије 

 

Пословна економија 

Мастер 

академске 

студије 

 

 

Рачунарске науке http://uninp.edu.rs/racunarske-nauke/  

 Информатика 

Основне 

академске 

студије 

Мастер 

академске 

студије 

 

Педагошко-психолошке науке http://uninp.edu.rs/pedagosko-psiholoske-

nauke/  

 

Васпитач деце предшколског узраста Основне 

академске 

студије 

 
Психологија 

Примењена психологија  

Мастер 

академске 

студије 

 

Филолошке студије http://uninp.edu.rs/filoloske-nauke/  

 

Енглески језик и књижевност 
Основне 

академске 

студије 

 
Немачки језик и књижевност 

Српски језик и књижевност 

Босански језик и бошњачка књижевност 

 

2.1.2.5. УНИВЕРЗИТЕТ „ЏОН НЕЗБИТ“ (МЕГАТРЕНД) 

(Београд) 

 

Факултет за пословне студије https://megatrend.edu.rs/sr/fakultet-za-

poslovne-studije/  

 

Пословне студије 

Основне 

академске 

студије 

 

Међународно пословање 

 

Мастер 

академске 

студије 
Менаџмент и бизнис 

 

Факултет за културу и медије https://megatrend.edu.rs/sr/fakultet-za-

kulturu-i-medije/  

 

Новинарство Основне 

академске 

студије 

Мастер 

академске 

студије 

Менаџмент у култури и медијима 

Односи са јавношћу 

 

http://uninp.edu.rs/pravne-nauke/
http://uninp.edu.rs/ekonomske-nauke/
http://uninp.edu.rs/racunarske-nauke/
http://uninp.edu.rs/pedagosko-psiholoske-nauke/
http://uninp.edu.rs/pedagosko-psiholoske-nauke/
http://uninp.edu.rs/filoloske-nauke/
https://megatrend.edu.rs/sr/fakultet-za-poslovne-studije/
https://megatrend.edu.rs/sr/fakultet-za-poslovne-studije/
https://megatrend.edu.rs/sr/fakultet-za-kulturu-i-medije/
https://megatrend.edu.rs/sr/fakultet-za-kulturu-i-medije/
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Правни факултет https://megatrend.edu.rs/sr/pravni-fakultet/  

 

Право Основне 

академске 

студије 

Мастер 

академске 

студије 
Безбедност 

 

 

Геоекономски факултет https://megatrend.edu.rs/sr/geoekonomski-fakultet/  

 

Међународна економија и финансије Основне 

академске 

студије 

 
Међународна пословна економија 

Геоекономске и регионалне студије 

 

Мастер 

академске 

студије 
Банкарство и финансије 

 

 

Факултет за компјутерске науке https://megatrend.edu.rs/sr/fakultet-za-

kompjuterske-nauke/  

 Информатика 

Основне 

академске 

студије 

Масте 

ракадемске  

студије 

 

 

Факултет за цивилно ваздухопловство 

https://megatrend.edu.rs/sr/fakultet-za-civilno-vazduhoplovstvo/  

 

Аеронаутика 

Основне 

академске 

студије 

 

Менаџмент у ваздухопловству 

 

Мастер 

академске 

студије 
Менаџмент безбедности у ваздухопловству 

 

 

Факултет за уметност и дизајн https://megatrend.edu.rs/sr/fakultet-za-

umetnost-i-dizajn/  

 

Графички физајн 

Основне 

академске 

студије 

Мастер 

академске 

студије 

Индустријски дизајн 

Дизајн ентеријера 

Модни дизајн 

Сценографија 

 

 

Факултет за менаџмент (Зајечар) https://megatrend.edu.rs/sr/fakultet-za-

menadzment-zajecar/  

 
Бизнис и менаџмент 

Основне 

академске 

студије 

Мастер 

академске 

студије 
Економија  

 

https://megatrend.edu.rs/sr/pravni-fakultet/
https://megatrend.edu.rs/sr/geoekonomski-fakultet/
https://megatrend.edu.rs/sr/fakultet-za-kompjuterske-nauke/
https://megatrend.edu.rs/sr/fakultet-za-kompjuterske-nauke/
https://megatrend.edu.rs/sr/fakultet-za-civilno-vazduhoplovstvo/
https://megatrend.edu.rs/sr/fakultet-za-umetnost-i-dizajn/
https://megatrend.edu.rs/sr/fakultet-za-umetnost-i-dizajn/
https://megatrend.edu.rs/sr/fakultet-za-menadzment-zajecar/
https://megatrend.edu.rs/sr/fakultet-za-menadzment-zajecar/
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Факултет за пословне студије (Вршац) 

https://megatrend.edu.rs/sr/fakultet-za-poslovne-studije-vrsac/  

 

Пословна економија 

Основне 

академске 

студије 

 

Предузеће у међународном окружењу  

Мастер 

академске 

студије 

 

 

Факултет за пословне студије (Пожаревац) 

https://megatrend.edu.rs/sr/fakultet-za-poslovne-studije-pozarevac/  

 Пословне студије 

Основне 

академске 

студије 

Мастер 

академске 

студије 

 

 

Факултет за биофарминг https://megatrend.edu.rs/sr/fakultet-za-

biofarming-backa-topola/  

 

Анимална производња Основне 

академске 

студије 

Мастер 

академске 

студије 
Биљна производња 

 

2.1.2.6. УНИВЕРЗИТЕТ МЕТРОПОЛИТАН6 (Београд) 

 

Факултет информационих технологија 

https://www.metropolitan.ac.rs/osnovne-studije/fakultet-informacionih-

tehnologija/  

 

Софтверско инжењерство Основне 

академске 

студије 

 Информационе технологије 

Развој видео игара 

Интелигентни и напредни софтверски системи 

 

Мастер 

академске 

студије 

Информациони системи организација 

Сајбер безбедност 

 

 

Факултет за менаџмент https://www.metropolitan.ac.rs/osnovne-

studije/fakultet-za-menadzment/  

 

Инжењерски и операциони менаџмент Основне 

академске 

студије 

 
Дигитални бизнис и маркетинг 

                                                             
6 Овај универзитет нуди и могућност онлајн студирања на свим својим факултетима и 

студијским програмима. Више о томе на https://www.metropolitan.ac.rs/internet-studije-

univerziteta-metropolitan/ . 

https://megatrend.edu.rs/sr/fakultet-za-poslovne-studije-vrsac/
https://megatrend.edu.rs/sr/fakultet-za-poslovne-studije-pozarevac/
https://megatrend.edu.rs/sr/fakultet-za-biofarming-backa-topola/
https://megatrend.edu.rs/sr/fakultet-za-biofarming-backa-topola/
https://www.metropolitan.ac.rs/osnovne-studije/fakultet-informacionih-tehnologija/
https://www.metropolitan.ac.rs/osnovne-studije/fakultet-informacionih-tehnologija/
https://www.metropolitan.ac.rs/osnovne-studije/fakultet-za-menadzment/
https://www.metropolitan.ac.rs/osnovne-studije/fakultet-za-menadzment/
https://www.metropolitan.ac.rs/internet-studije-univerziteta-metropolitan/
https://www.metropolitan.ac.rs/internet-studije-univerziteta-metropolitan/
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Дигитални бизнис  

Мастер 

академске  

студије 

 

 

Факултет дигиталних уметности https://www.metropolitan.ac.rs/fakultet-

digitalnih-umetnosti-2/  

 

Графички дизајн Основне 

академске 

студије 

 Дизајн интерактивних медија 

Модни дизајн 

Визуелне комуникације  

Мастер 

академске 

студије 

 

2.1.2.7. УНИВЕРЗИТЕТ ПРИВРЕДНА АКАДЕМИЈА 

(Нови Сад) 

 

Правни факултет за привреду и правосуђе у Новом Саду 

https://www.privrednaakademija.edu.rs/fakulteti/pravni-fakultet-za-privredu-i-

pravosudje-u-novom-sadu.html  

 

Опште право 

Основне 

академске 

студије 

Мастер 

академске 

студије 

Опште право (Јединице ван седишта 

факултета у Шапцу, Суботици, Београду и 

Нишу)  

Опште право (студије на даљину) 

Право, безбедност и криминалистика 

Унутрашњи послови  

Мастер 

академске 

студије 

 

 

Факултет за економију и инжењерски менаџмент 

https://www.privrednaakademija.edu.rs/fakulteti/fakultet-za-ekonomiju-i-

inzenjerski-menadzment-u-novom-sadu.html  

 

Пословна економија и финансије 

Основне 

академске 

студије 

Мастер 

академске  

студије 

Пословна економија и финансије (Јединица 

ван седишта Факултета у Лесковцу) 
 

Пословна економија и финансије (студије на 

даљину) 

Инжењерски менаџмент у бизнису 
Мастер 

академске 

студије 

Екологија 

Софтверско инжињерство 

Саобраћајно инжињерство 

https://www.metropolitan.ac.rs/fakultet-digitalnih-umetnosti-2/
https://www.metropolitan.ac.rs/fakultet-digitalnih-umetnosti-2/
https://www.privrednaakademija.edu.rs/fakulteti/pravni-fakultet-za-privredu-i-pravosudje-u-novom-sadu.html
https://www.privrednaakademija.edu.rs/fakulteti/pravni-fakultet-za-privredu-i-pravosudje-u-novom-sadu.html
https://www.privrednaakademija.edu.rs/fakulteti/fakultet-za-ekonomiju-i-inzenjerski-menadzment-u-novom-sadu.html
https://www.privrednaakademija.edu.rs/fakulteti/fakultet-za-ekonomiju-i-inzenjerski-menadzment-u-novom-sadu.html
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Стоматолошки факултет у Панчеву 

https://www.privrednaakademija.edu.rs/fakulteti/stomatoloski-fakultet-u-

pancevu.html  
 Стоматологија Интегрисане академске студије 

 

 

Факултет за примењени менаџмент, финансије и економију у 

Београду https://www.privrednaakademija.edu.rs/fakulteti/fakultet-za-

primenjeni-menadzment-ekonomiju-i-finansije-u-beogradu.html  

 

Оперативни примењени менаџмент Основне 

академске 

студије 

Мастер 

академске 

студије 

Примењена економија и финансије 

Примењене инфромативне технологије 

Планско-процесни менаџмент  

 

 

Фармацеутски факултет у Новом Саду 

https://www.privrednaakademija.edu.rs/fakulteti/farmaceutski-fakultet-novi-

sad.html  

 

Физиотерапија Основне 

академске 

студије 

 
Здравствена нега 

Фармација 

 

Мастер 

академске 

студије 
Фармација – медицинска биохемија 

 

Факултет савремених уметности у Београду 

https://www.privrednaakademija.edu.rs/fakulteti/fakultet-savremenih-

umetnosti.html  

 

Дизајн – графички дизајн, дизајн ентеријера, 

модни дизајн/дизајн костима 

Основне 

струковне 

студије  
Мастер 

академске 

студије 

Драмске уметности – глума 

Ликовне уметности – сликарство, вајарство, 

живопис, мултимедији, графика 
Основне 

академске 

студије Менаџмент уметничке продукције и медија  

 

 

Факултет за европске правно-политичке студије у Новом Саду 

https://www.privrednaakademija.edu.rs/fakulteti/fakultet-za-evropske-pravno-

politicke-studije-u-novom-sadu.html  

 

Право – Правосудни модул Основне 

академске 

академске 

студије 

 

 
Право – Право Европске уније 

Политикологија 
Основне 

академске 
 

https://www.privrednaakademija.edu.rs/fakulteti/stomatoloski-fakultet-u-pancevu.html
https://www.privrednaakademija.edu.rs/fakulteti/stomatoloski-fakultet-u-pancevu.html
https://www.privrednaakademija.edu.rs/fakulteti/fakultet-za-primenjeni-menadzment-ekonomiju-i-finansije-u-beogradu.html
https://www.privrednaakademija.edu.rs/fakulteti/fakultet-za-primenjeni-menadzment-ekonomiju-i-finansije-u-beogradu.html
https://www.privrednaakademija.edu.rs/fakulteti/farmaceutski-fakultet-novi-sad.html
https://www.privrednaakademija.edu.rs/fakulteti/farmaceutski-fakultet-novi-sad.html
https://www.privrednaakademija.edu.rs/fakulteti/fakultet-savremenih-umetnosti.html
https://www.privrednaakademija.edu.rs/fakulteti/fakultet-savremenih-umetnosti.html
https://www.privrednaakademija.edu.rs/fakulteti/fakultet-za-evropske-pravno-politicke-studije-u-novom-sadu.html
https://www.privrednaakademija.edu.rs/fakulteti/fakultet-za-evropske-pravno-politicke-studije-u-novom-sadu.html
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струковне 

студије 

Право – Стварање и примена права 

 

 

Право – Регионална локална самоуправа 

Мастер 

академске 

студије 

Политикологија – Међународни односи и 

европске интеграције 

Политикологија – Регионализам и локална 

самоуправа 

 

Факултет друштвених наука у Београду  

https://www.privrednaakademija.edu.rs/fakulteti/fakultet-drustvenih-

nauka.html  

 

Интернет и дигитални маркетинг  Основне 

академске 

студије 

 
Пословна економија 

Дигитални медији и комуникације Мастер 

академске 

студије 

Маркетинг и медији 
 

Међународно пословање 

 

2.1.2.8. УНИВЕРЗИТЕТ СИНГИДУНУМ7 (Београд) 

https://singidunum.ac.rs/  

 

Пословна економија  

 

Рачуноводство и ревизија 
Основне 

академске 

студије 

 
Финансије и банкарство 

Маркетинг и менаџмент 

Управљање људским ресурсима 

 

 

Туризам, хотелијерство и економија хране 

 

Туризам Основне 

академске 

студије 

 Хотелијерство 

Економија хране 

 

 

Рачунарске науке 

 

Рачунарске науке (Развој веб и мобилних 

апликација) Основне 

академске 

студије 

 Рачунарске науке (Безбедност у сајбер 

простору) 

Информационе технологије 

 

 

Софтверско информационо инжењерство 

 Софтверско информационо инжењерство 

Основне 

академске 

студије 

 

                                                             
7 Због неусаглашених информација које овај универзитет пружа на свом сајту и у 

штампаном информатору, углавном изостају подаци о мастер студијама.  

https://www.privrednaakademija.edu.rs/fakulteti/fakultet-drustvenih-nauka.html
https://www.privrednaakademija.edu.rs/fakulteti/fakultet-drustvenih-nauka.html
https://singidunum.ac.rs/
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Студије на енглеском језику 

 

Software and data engineering (Embeded 

systems) 
Bachelor 

degree 
 

Software and data engineering (Data science) 

 

 

Англистика 

 Англистика 

Основне 

академске 

студије 

 

 

 

Физичко васпитање и менаџмент у спорту 

 

Физичко васпитање и спорт Основне 

академске 

студије 

 
Менаџмент у спорту 

 

 

Животна средина и одрживи развој 

 Животна средина и одрживи развој 

Основне 

академске 

студије 

 

 

 

Фармација 

 Фармација  

Мастер 

академске  

студије 

 

2.1.2.9. УНИВЕРЗИТЕТ УНИОН (Београд) 

 

Београдска банкарска академија https://bba.edu.rs/  

 

Финансије и банкарство 

Основне 

струковне 

студије 
 

Финансије банкарство Основне 

академске 

студије 

Рачуноводство и ревизија 

Информационе технологије у финансијама 

Банкарство, финансије и бизнис 

 

Мастер 

академске 

студије 
Маркетинг менаџмент 

 

 

Рачунарски факултет https://www.raf.edu.rs/  

 

Информационе технологије 

Струковне 

академске 

студије 

 

Рачунарске науке Основне 

академске 

студије 

Мастер 

академске 

студије 

Рачунарско инжењерство 

Мултимедијални дизајн 

Софтверско инжињерство  

https://bba.edu.rs/
https://www.raf.edu.rs/
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Информациони системи 

Computation finance 

 

 

Правни факултет https://pravnifakultet.edu.rs/  

 
Право 

Основне 

академске 

студије 

Мастер 

академске 

студије 
Contemprorary legaly studies  

 

 

Факултет за правне и пословне студије „Др Лазар Вркатић“ 

http://www.flv.edu.rs/  

 

Право (Нови Сад) 

Основне 

академске 

студије 

 

Пословна психологија (Нови Сад) 

Психотерапија (Нови Сад) 

Безбедност и криминалистика (Нови Сад и 

Ниш) 

Енглески језик (Нови Сад и Ниш) 

Мултидисциплинарне форензичке студије  

Мастер 

академске 

студије 

 

2.1.2.10.  УНИВЕРЗИТЕТ УНИОН „НИКОЛА ТЕСЛА“ 

(Београд) 

 

Факултет за градитељски менаџмент 

https://www.unionnikolatesla.edu.rs/sr/o-univerzitetu/fakulteti/fakultet-za-

graditeljski-menadzment  

 

Грађевинарство 

Основне 

академске 

студије 

 

Архитектура и урбанизам 

 

Мастер 

академске 

студије 

Унутрашња архитектура 

Опште грађевинарство 

Организација, технологија грађења и 

управљање изградњом објекта 

Инжењерство заштите животне средине 

 

Факултет за екологију и заштиту животне средине 

https://www.unionnikolatesla.edu.rs/sr/o-univerzitetu/fakulteti/fakultet-za-

ekologiju-i-zastitu-zivotne-sredine  

 Заштита животне средине 

Основне 

академске 

студије 

 

https://pravnifakultet.edu.rs/
http://www.flv.edu.rs/
https://www.unionnikolatesla.edu.rs/sr/o-univerzitetu/fakulteti/fakultet-za-graditeljski-menadzment
https://www.unionnikolatesla.edu.rs/sr/o-univerzitetu/fakulteti/fakultet-za-graditeljski-menadzment
https://www.unionnikolatesla.edu.rs/sr/o-univerzitetu/fakulteti/fakultet-za-ekologiju-i-zastitu-zivotne-sredine
https://www.unionnikolatesla.edu.rs/sr/o-univerzitetu/fakulteti/fakultet-za-ekologiju-i-zastitu-zivotne-sredine
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Инжењерство заштите животне средине  

Мастер 

академске 

студије 

 

Факултет за економију и финансије 

https://www.unionnikolatesla.edu.rs/sr/o-univerzitetu/fakulteti/fakultet-za-

ekonomiju-i-finansije  

 

Економија и финансије 

Основне 

академске  

студије 

 

Финансије  

Мастер 

академске 

студије 

 

Факултет за предузетнички бизнис и менаџмент некретнина 

https://www.unionnikolatesla.edu.rs/sr/o-univerzitetu/fakulteti/fakultet-za-

preduzetnicki-biznis-i-menadzment-nekretnina  

 

Предузетнички бизнис и менаџмент 

некретнина 

Основне 

академске 

студије 

 

Менаџмент и предузетништво  

Мастер 

академске 

студије 

 

Факултет за међународну политику и безбедност 

https://www.unionnikolatesla.edu.rs/sr/o-univerzitetu/fakulteti/fakultet-za-

medjunarodnu-politiku-i-bezbednost  

 Међународна политика и безбедност 

Основне 

академске 

студије 

Мастер 

академске 

студије 

 

Факултет за информатику и рачунарство 

https://www.unionnikolatesla.edu.rs/sr/o-univerzitetu/fakulteti/fakultet-za-

informatiku-i-racunarstvo  

 Информатика 

Основне 

академске 

студије 

Мастер 

академске 

студије 

 

2.1.2.11.  ВИСОКА БРОДАРСКА ШКОЛА АКАДЕМСКИХ 

СТУДИЈА (Београд) http://www.vbs.edu.rs/sr/#  

  

Наутика Основне 

академске 

студије 

 
Бродомашинство 

Лучки менаџмент  

Мастер 

академске 

студије 

 

https://www.unionnikolatesla.edu.rs/sr/o-univerzitetu/fakulteti/fakultet-za-ekonomiju-i-finansije
https://www.unionnikolatesla.edu.rs/sr/o-univerzitetu/fakulteti/fakultet-za-ekonomiju-i-finansije
https://www.unionnikolatesla.edu.rs/sr/o-univerzitetu/fakulteti/fakultet-za-preduzetnicki-biznis-i-menadzment-nekretnina
https://www.unionnikolatesla.edu.rs/sr/o-univerzitetu/fakulteti/fakultet-za-preduzetnicki-biznis-i-menadzment-nekretnina
https://www.unionnikolatesla.edu.rs/sr/o-univerzitetu/fakulteti/fakultet-za-medjunarodnu-politiku-i-bezbednost
https://www.unionnikolatesla.edu.rs/sr/o-univerzitetu/fakulteti/fakultet-za-medjunarodnu-politiku-i-bezbednost
https://www.unionnikolatesla.edu.rs/sr/o-univerzitetu/fakulteti/fakultet-za-informatiku-i-racunarstvo
https://www.unionnikolatesla.edu.rs/sr/o-univerzitetu/fakulteti/fakultet-za-informatiku-i-racunarstvo
http://www.vbs.edu.rs/sr/
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2.1.2.12.  ФАКУЛТЕТ ЗА ДИПЛОМАТИЈУ И 

БЕЗБЕДНОСТ (Београд) 

http://www.diplomatija.com/     

  

Продукција драмских и адуиовизуелних 

уметности и медија Основне 

академске 

студије 

 Софтверско инжењерство и информационе 

технологије 

Дипломатија и безбедност 

Корпоративна безбедност  

Мастер 

академске 

студије 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

http://www.diplomatija.com/
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2.2. АКАДЕМИЈЕ И ВИСОКЕ ШКОЛЕ У 

СРБИЈИ 
2.2.1.  ДРЖАВНЕ АКАДЕМИЈЕ И ВИСОКЕ 

ШКОЛЕ У СРБИЈИ 
2.2.1.1. ENGLISH SCHOOL OF BUSINEESS (Београд)8  

  
Marketing 

Bachelor degree Master degree 
Management 

 

2.2.1.2. АКАДЕМИЈА ВАСПИТАЧКО-МЕДИЦИНСКИХ 

СТРУКОВНИХ СТУДИЈА (Крушевац) 

https://www.vaspks.edu.rs/  

 

Одсек у Алексинцу https://vsvaspitacka.edu.rs/  

 

Образовање струковних васпитача за рад у 

предшколским установама 

Основне 

струковне 

студије 

 

Мастер струковни васпитач  

Мастер 

струковне 

студије 

Одсек у Ћуприји https://www.vmscuprija.edu.rs/  

 

Струковна медицинска сестра 

Основне 

струковне 

студије  
 

Струковни физиотерапеут 

Струковни медицински радиолог 

Струковна медицинска сестра – бабица 

Струковни козметичар естетичар  

Струковни фармацеут 

Струковна мастер медицинска сестра   

Одсек у Крушевцу https://www.vaspks.edu.rs/  

 Васпитач деце предшколског узраста  

Основне 

струковне 

студије 

Мастер 

струковне 

студије 

 

2.2.1.3. АКАДЕМИЈА СТРУКОВНИХ СТУДИЈА 

ШУМАДИЈА (Крагујевац) https://asss.edu.rs/   

 

Одсек у Аранђеловцу https://ar.asss.edu.rs/  

 

Заштита животне средине Основне 

струковне 

студије 

 Информационе технологије 

Менаџмент у туризму 

                                                             
8 У тренутку израде водича сајт овог факултета није функционисао. До података о овом 

факултету се дошло преко других сајтова, тако да податке треба узети са резервом. 

https://www.vaspks.edu.rs/
https://vsvaspitacka.edu.rs/
https://www.vmscuprija.edu.rs/
https://www.vaspks.edu.rs/
https://asss.edu.rs/
https://ar.asss.edu.rs/
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Примењена економија и предузетништво 

Технологија хране и гастрономија 

Туристичко пословање 

 

Мастер 

струковне 

студије 
Инжењерство заштите животне средине 

Одсек у Крагујевцу https://kg.asss.edu.rs/  

 

Информатика 

Основне 

струковне 

студије  

 
Привредно инжењерство-машинство 

Друмски саобраћај 

Мастер 

струковне 

студије 

Одсек у Трстенику http://ts.asss.edu.rs/  

 

Друмски саобраћај  

Основне 

струковне 

студије  

 Машинско инжењерство (модул ХиП) 

Машинско инжењерство (модул Производња) 

Информационе технологије 

Мастер 

струковне 

студије 

Одсек у Крушевцу https://www.vhts.edu.rs/  

 

Технологија Основне 

струковне 

студије 

 Заштита животне средине и заштита на раду 

Информатика и рачунарство 

 

2.2.1.4. АКАДЕМИЈА ТЕХНИЧКИХ СТРУКОВНИХ 

СТУДИЈА (Београд) https://atssb.edu.rs/  

 

Београдска политехника https://www.politehnika.edu.rs/ 

 

Одељење за технологије  

Безбедност и заштита на раду 

Основне 

струковне 

студије 

 

Заштита животне средине 

Менаџмент квалитетом 

Рециклажне технологије 

Графичко инжењерство 

Графичка производња 

 

Мастер 

струковне 

студије 

Инжењерство заштите 

Заштита животне средине и одрживи развој 

Одељење за дизајн 

Дизајн индустријских производа 
Основне 

струковне 

студије 

 Модни дизајн производа од коже 

Концепт и карактер дизајн 

Дизајн ентеријера Мастер 

струковне 

студије 
Графички дизајн  

 
Компјутерско машинско инжењерство (Земун) 

https://www.visokatehnicka.edu.rs/  

https://kg.asss.edu.rs/
http://ts.asss.edu.rs/
https://www.vhts.edu.rs/
https://atssb.edu.rs/
https://www.politehnika.edu.rs/
https://www.visokatehnicka.edu.rs/
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Машинско инжењерство (Компјутерско 

пројектовање и CNC системи) 

Основне 

струковне 

студије 

 

Машинско инжењерство (Грејна, расхладна и 

процесна техника) 

Индустријско инжењерство 

Енергетска ефикасност и чиста енергија 

Компјутерско машинско инжењерство 

Компјутерски машински системи  

Мастер 

струковне 

студије 

 

Одсек за саобраћај, машинство и инжињерство заштите (Земун) 

https://www.tehnikum.edu.rs/  

 

Друмски саобраћај 

Основне 

струковне 

студије 

 

Заштита од пожара и спасавање 

Безбедност и здравље на раду 

Машинско инжењерство (Компјутерско 

пројектовање и CNC системи) 

Машинско инжењерство (Грејна, расхладна и 

процесна техника) 

Инжењерство и заштита животне средине 

(Заштита од пожара и спасавање) 

 

Мастер 

академске 

студије 

Инжењерство и заштита животне средине 

(Безбедност и здравље на раду) 

Безбедност саобраћаја и организација 

саобраћаја и транспорта  

Машинско инжењерство (CNC технологије и 

системи) 

Машинско инжењерство (Процесна техника и 

термотехника) 

Примењене инжењерске науке (Пожаревац) https://www.vts-

pozarevac.edu.rs/  

 

Заштита биља 

Основне 

струковне 

студије 

 

Машинство 

Заштита животне средине 

Прехрамбена технологија и нутриционизам 

Безбедност и здравље на раду 

Друмски саобраћај 

Прехрамбена технологија 

Фитомедицина 

Електротехника и рачунарство  

Мастер 

струковне 

студије 

 

https://www.tehnikum.edu.rs/
https://www.vts-pozarevac.edu.rs/
https://www.vts-pozarevac.edu.rs/
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2.2.1.5. АКАДЕМИЈА ТЕХНИЧКО-ВАСПИТАЧКИХ 

СТРУКОВНИХ СТУДИЈА (Ниш) 

https://akademijanis.edu.rs/  

 

Одсек у Нишу https://odseknis.akademijanis.edu.rs/  

 

Индустријско инжењерство 

Основне 

струковне 

студије 

 

Друмски саобраћај 

Комуникационе технологије 

Савремене рачунарске технологије 

Грађевинско инжењерство 

Инжењерство заштите животне средине 

Производна економија 

Прехрамбена технологија 

Инжењерство намештаја и ентеријера 

Предузетнички менаџмент 

Васпитач у установама предшколског 

образовања 

Управљање отпадом 

 

Мастер 

струковне 

студије 

Мултимедијалне комуникационе технологије 

Информационе технологије и системи 

Друмски саобраћај и транспорт 

Производно-информационе технологије 

Грађевинске конструкције и управљање 

изградњом 

Одсек у Врању https://www.odsekvranje.akademijanis.edu.rs/  

 

Заштита животне средине 

Основне 

струковне 

студије 

 

Производна економија 

Прехрамбена технологија 

Инжењерство намештаја и ентеријера 

Саобраћај и транспорт 

Машинско инжењерство 

Предузетнички менаџмент 

Струковна медицинска сестра 

Технолошко инжењерство 

 

Мастер 

струковне 

студије 
Међународна економија и предузетништво 

 

Одсек у Пироту https://odsekpirot.akademijanis.edu.rs/  

 

Пословни информациони системи Основне 

струковне 

студије 

 Струковни васитач за рад са децом у 

предшколским установама 

Струковни мастер васпитач  

Мастер 

струковне 

студије 

 

https://akademijanis.edu.rs/
https://odseknis.akademijanis.edu.rs/
https://www.odsekvranje.akademijanis.edu.rs/
https://odsekpirot.akademijanis.edu.rs/
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2.2.1.6. БЕОГРАДСКА АКАДЕМИЈА ПОСЛОВНИХ И 

УМЕТНИЧКИХ СТУДИЈА https://www.bpa.edu.rs/  

  

Информациони системи и технологије 

Основне 

струковне 

студије 

 

Менаџмент 

Менаџмент туризма 

Финансије, рачуноводство и банкарство 

Маркетинг и трговина 

Порези и царина 

Јавна управа 

 

Мастер 

струковне 

студије 

Пословна економија 

Информациони системи 

 

2.2.1.7. АКАДЕМИЈА ТЕХНИЧКО-УМЕТНИЧКИХ 

СТРУКОВНИХ СТУДИЈА (Београд) 

http://atuss.edu.rs/  

 

Висока школа електротехнике и рачунарства https://www.viser.edu.rs/  

 

Аудио и видео технологије 

Основне 

стурковне 

студије 

 

Аутоматика и системи управљања возилима 

Еколошки инжењеринг 

Електроника и комуникације 

Електронско пословање 

Информациони системи 

Нове енергетске технологије 

Нове рачунарске технологије 

Нове рачунарске технологије (студије на 

даљину) 

Рачунарска техника 

Електротехничко инжењерство 

 

Мастер 

струковне 

студије 

Мултимедијално инжењерство 

Рачунарско инжењерство 

 

Висока школа за комуникационе и информационе технологије 

https://www.ict.edu.rs/  

 

Интернет технологије 
Основне 

струковне 

студије 
 

Комуникационе технологије 

Поштанско-логистички системи 

Банкарство и пословна информатика 

Мрежно и софтверско инжерество  

 

Висока грађевинско-геодетска школа http://www.vggs.rs/  

 

Грађевинско инжењерство 

Основне 

струковне 

студије 

 
Архитектура 

Геодезија-геоматика 

Мастер 

струковне 

студије 

https://www.bpa.edu.rs/
http://atuss.edu.rs/
https://www.viser.edu.rs/
https://www.ict.edu.rs/
http://www.vggs.rs/
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Висока железничка школа http://www.vzs.edu.rs/vzs/  

 

Железнички саобраћај  

Основне 

струковне 

студије 

 

Железничко машинство 

Железничко грађевинарство 

Јавни градски и индустријсдки саобраћај 

Инжењерство заштите животне средине у 

саобраћају 

Комерцијално пословање железнице 

 

Мастер 

струковне 

студије 

Електротехника у саобраћају 

Саобраћајно инжењерство 

 

Вискоа текстилна школа за дизајн, технологију и менаџмент 

http://vtts.edu.rs/  

 

Дизајн текстила и одеће 
Основне 

струковне 

студије 

Мастер 

струковне 

студије 
Текстилно инжењерство 

Менаџмент у текстилној индустрији  

Менаџмент у модној индустрији  

Мастер 

струковне 

студије 

 

2.2.1.8. ВИСОКА ШКОЛА СРПСКЕ ПРАВОСЛАВНЕ 

ЦРКВЕ ЗА УМЕТНОСТ И КОНСЕРВАЦИЈУ 

(Београд) https://akademijaspc.edu.rs/  

  

Црквене уметности Основне 

струковне 

студије 

Мастер 

струковне 

студије 
Обнова и чување (конзервација и 

рестаурација) 

 

2.2.1.9. АКАДЕМИЈА СТРУКОВНИХ СТУДИЈА 

БЕОГРАД https://assb.edu.rs/?pismo=lat  

 

Висока здравствена школа https://www.vzsbeograd.edu.rs/sr/  

 

Струковна медицинска сестра 

Основне 

струковне 

студије 

 

Струковна медицинска сестра – бабица 

Струковна медицинска сестра – васпитач 

Струковни зубни протетичар 

Струковни козметичар естетичар 

Струковни медицински радиолог 

Струковни медицинско-лабораторијски 

технолог 

Струковни нутрициониста дијететичар 

Струковни радни терапеут 

Струковни санитарно-еколошки инжењер 

Струковни физиотерапеут 

Струковна мастер медицинска сестра  

http://www.vzs.edu.rs/vzs/
http://vtts.edu.rs/
https://akademijaspc.edu.rs/
https://assb.edu.rs/?pismo=lat
https://www.vzsbeograd.edu.rs/sr/


61 

 

Струковни мастер радни терапеут – 

терапеутска рехабилитација 
Мастер 

струковне 

студије 

Струковни мастер санитарно-еколошки 

инжењер – санитарно инжењерство 

Струковни мастер физиотерапеут – 

терапеутска рехабилитација 

 

Висока туристичка школа http://www.visokaturisticka.edu.rs/v72-

index.php  

 

Туризам 
Основне 

струковне 

студије 

 
Управљање у туризму 

Организатори путовања и туристичко вођење 

Хотелски менаџмент 

 

Висока хотелијерска школа https://www.vhs.edu.rs/  

 

Хотелијерство Основне 

струковне 

студије 

 Ресторанство 

Гастрономија 

 

2.2.1.10.  ВИСОКА ТЕХНИЧКА ШКОЛА СТРУКОВНИХ 

СТУДИЈА (Нови Сад) https://vtsns.edu.rs/  

  

Машинско инжењерство 

Основне 

струковне 

студије 

 

Друмски саобраћај 

Заштита од катастрофалних догађаја и пожара 

Заштита на раду  

Заштита животне средине 

Графичко инжењерство и дизајн 

Дизајн индустријских производа 

Веб дизајн 

Електротехника 

Информационе технологије Мастер 

струковне 

студије 
Инжењерство заштите  

 

2.2.1.11.  БЕОГРАДСКА АКАДЕМИЈА ПОСЛОВНИХ И 

УМЕТНИЧКИХ СТУДИЈА http://vslpu.edu.rs/sr/  

  

Графички дизајн Основне 

струковн 

студије 

 Дизајн ентеријера 

Медији слике 

Аудиовизуелне композиције 

 

Мастер 

струковне 

студије 
Дизајн 

 

http://www.visokaturisticka.edu.rs/v72-index.php
http://www.visokaturisticka.edu.rs/v72-index.php
https://www.vhs.edu.rs/
https://vtsns.edu.rs/
http://vslpu.edu.rs/sr/
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2.2.1.12.  МЕДИКА – ВИСОКА ЗДРАВСТВЕНА ШКОЛА 

СТРУКОВНИХ СТУДИЈА (Београд) 

https://medika.edu.rs/  

  

Струковна медицинска сестра Основне 

струковне 

студије 

 
Струковни физиотерапеут 

Менаџмент у здравству  

Мастер 

струковне 

студије 

 

2.2.1.13.  ТОПЛИЧКА АКАДЕМИЈА СТРУКОВНИХ 

СТУДИЈА (Прокупље) https://toplicka.edu.rs/  

 

Одсек за пољопривредно-прехрамбене студије (Прокупље) 

https://toplicka.edu.rs/odsek-za-poljoprivredno-prehrambene-studije-

prokuplje/  

 

Воћарство и виноградарство 

Основне 

струковне 

студије 

 

Ратарство и виноградарство 

Заштита биља 

Сточарство 

Прехрамбена технологија 

Прехрамбена технологија (модул дуалног 

модела образовања) 

Струковна ветерина 

Биотехнологија (модул Биљна производња) 

 

Мастер 

струковне 

студије 

Биотехнологија (модул Сточарска 

производња) 

Биотехнологија (модул Фитомедицина) 

Биотехнологија (модул Прехрамбена 

технологија) 

 
Одсек за медицинске студије (Прокупље) https://toplicka.edu.rs/odsek-

za-medicinske-studije-prokuplje/ (Одсек је у поступку акредитације) 
 

 

Одсек за пословне студије (Блаце) https://toplicka.edu.rs/odsek-visoka-

poslovna-skola-blace/  

 

Рачунарство и информатика 

Основне 

струковне 

студије 

 

Финансије и рачуноводство 

Порези и царина 

Пословна економија 

Туризам 

Туризам (модул дуалног модела образовања) 

Управљање пословањем  

Мастер 

струковне 

студије 

https://medika.edu.rs/
https://toplicka.edu.rs/
https://toplicka.edu.rs/odsek-za-poljoprivredno-prehrambene-studije-prokuplje/
https://toplicka.edu.rs/odsek-za-poljoprivredno-prehrambene-studije-prokuplje/
https://toplicka.edu.rs/odsek-za-medicinske-studije-prokuplje/
https://toplicka.edu.rs/odsek-za-medicinske-studije-prokuplje/
https://toplicka.edu.rs/odsek-visoka-poslovna-skola-blace/
https://toplicka.edu.rs/odsek-visoka-poslovna-skola-blace/
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2.2.1.14.  ФАКУЛТЕТ ТЕХНИЧКИХ НАУКА У ЧАЧКУ – 

ВИСОКА ШКОЛА ТЕХНИЧКИХ СТРУКОВНИХ 

СТУДИЈА (Чачак) http://147.91.221.96/joomla/  

  

Електротехника 

Основне 

струковне 

студије 

 

Информационе технологије 

Инжењерска информатика 

Поризводно машинство 

Графичка техника 

Производни менаџмент 

Одевно инжењерство и дизајн 

Електроника и рачунарство 

Машинство и инжењерска информатика 

 

Мастер 

струковне 

студије 
Производно инжењерство 

 

2.2.1.15.  АКАДЕМИЈА СТРУКОВНИХ СТУДИЈА ЈУЖНА 

СРБИЈА https://www.akademijajs.edu.rs/  

 

Висока пословна школа (Лесковац) https://vpsle.edu.rs/  

 

Пословна информатика и е-бизнис 

Основне 

струковне 

студије 

Мастер 

струковне 

студије 

Финансије, рачуноводство и банкарство 

 
Менаџмент бизниса и логистике 

Туризам и угоститељство 

Менаџмент технологије хране и гастрономије 

 

Одсек за технолошко-уметничке студије (Лесковац) 

https://vsstle.edu.rs/  

 

Текстилна хемија и заштита животне средине 
Основне 

струковне 

студије 

 Безбедност радне и животне средине 

Модни дизајн 

Текстилно инжењерство Мастер 

струковне 

студије 

Заштита средине 
 

Дигитални дизајн одеће 

 

Одсек Висока школа за васпитаче (Бујановац) https://vsov-gbr.edu.rs/  

 

Образовање васпитача за рад у предшколској 

установи 
Основне 

струковне 

студије 

 

Образовање васпитача у домовима 

 

2.2.1.16.  ВИСОКА ШКОЛА СТРУКОВНИХ СТУДИЈА ЗА 

ОБРАЗОВАЊЕ ВАСПИТАЧА У КИКИНДИ 

https://vaspitacka.edu.rs/  

http://147.91.221.96/joomla/
https://www.akademijajs.edu.rs/
https://vpsle.edu.rs/
https://vsstle.edu.rs/
https://vsov-gbr.edu.rs/
https://vaspitacka.edu.rs/
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Струковни васпитач деце предшколског 

узраста 

Основне 

струковне 

студије 

 

Струковни васпитач за традиционалне игре 

Струковни мастер васпитач  

Мастер 

струковне 

студије 

 

2.2.1.17.  АКАДЕМИЈА СТРУКОВНИХ СТУДИЈА 

КОСОВСКО-МЕТОХИЈСКА (Лепосавић) 

https://www.akademijakm.edu.rs/  

 

Одсек у Пећи (привремено седиште у Лепосавићу) http://www.ves-

pec.edu.rs/  

 

Пословање малих и средњих предузећа Основне 

струковне 

студије 

 Финансијско пословање 

Спољнотрговинско и царинско пословање 

Пословна економија  

Мастер 

струковне 

студије 

 

Одсек у Звечану http://vts-zvecan.edu.rs/  

 

Менаџмент производње 

Основне 

струковне 

студије 

 

Инжењерска информатика 

Менаџмент у електроници 

Енергетика 

Заштите од пожара 

Мултимедијалне технологије 

Електроенергетско инжењерство 

 

Мастер 

струковне 

студије 
Машинско инжењерство 

 

Одсек у Урошевцу https://www.vtsurosevac.com/  

 

Заштита на раду 

Основне 

струковне 

студије 

 Друмски саобраћај 

Машинство 

Друмски саобраћај и транспорт 

Мастер 

струковне 

студије 

 

2.2.1.18.  ВИСОКА ПОСЛОВНА ШКОЛА СТРУКОВНИХ 

СТУДИЈА (Нови Сад) http://www.vps.ns.ac.rs/  

  

Финансије и банкарство 

Основне 

струковне 

студије 

 

Туризам и хотелијерство 

Трговина и међународно пословање 

Примењена информатика 

Финансије и банкарство (студије на даљину) 

https://www.akademijakm.edu.rs/
http://www.ves-pec.edu.rs/
http://www.ves-pec.edu.rs/
http://vts-zvecan.edu.rs/
https://www.vtsurosevac.com/
http://www.vps.ns.ac.rs/
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Међународно пословање и финансије  

Мастер 

струковне 

студије 

 

2.2.1.19.  ВИСОКА ШКОЛА СТРУКОВНИХ СТУДИЈА ЗА 

ОБРАЗОВАЊЕ ВАСПИТАЧА (Нови Сад) 
https://www.vaspitacns.edu.rs/  

  

Образовање васпитача деце предшколског 

узраста 

Основне 

струковне 

студије 

 

Струковни мастер васпитач  

Мастер 

струковне 

студије 

 

2.2.1.20.  АКАДЕМИЈА СТРУКОВНИХ СТУДИЈА 

(Шабац)  http://www.akademijasabac.edu.rs/  

 

Одсек за медицинске и пословно-технолошке студије 

https://www.vmpts.edu.rs/  

 

Информацоне технологије 

Основне 

струковне 

студије 

 

Економија 

Инжењерски менаџмент 

Заштита животне средине 

Фармација 

Гастрономија 

Прехрамбена технологија 

Здравствена нега  

Мастер 

струковне 

студије 

 

Одсек за пољопривредно-пословне студије и туризам 

http://www.vpssa.edu.rs/  

 

Менаџмент (модул Агроменаџмент) 

Основне 

струковне 

студије 

 

Менџмент (модул Предизетништво) 

Менаџмент (модул Хотелијерство са 

ресторанством) 

Биотехнологија (модул Зоотехнологија) 

Биотехнологија (модул Ратарство и 

повртарство) 

Струковна ветерина 

Заштита биља 

Воћарство и виноградарство 

Туризам 

Заштита животне средине 

https://www.vaspitacns.edu.rs/
http://www.akademijasabac.edu.rs/
https://www.vmpts.edu.rs/
http://www.vpssa.edu.rs/
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Менаџмент у агробизнису  

Мастер 

струковне 

студије 

 

Висока школа струковних студија за васпитаче 

http://www.vivasabac.edu.rs/  

 

Струковни васпитач 
Основне 

струковне 

студије 

 
Струковна медицинска сестра васпитач 

Струковни васпитач предшколске деце 

Струковни васпитач деце јасленог узраста 

Струковни мастер васпитач  

Мастер 

струковне 

студије 

 

2.2.1.21.  ВИСОКА ШКОЛА СТРУКОВНИХ СТУДИЈА ЗА 

ВАСПИТАЧЕ И ПОСЛОВНЕ 

ИНФОРМАТИЧАРЕ СИРМИЈУМ (Сремска 

Митровица) https://sm-vaspitac.edu.rs/  

  

Васпитач деце предшколског узраста 
Основне 

струковне 

студије 

 
Струковни васпитач деце у јаслицама 

Струковни пословни информатичар 

Струковна медицинска сестра 

Струковни масте васпитач 

 

Мастер 

струковне 

студије 
Мастер струковни пословни информатичар 

 

2.2.1.22.  ВИСОКА ШКОЛА СТРУКОВНИХ СТУДИЈА ЗА 

ОБРАЗОВАЊЕ ВАСПИТАЧА И ТРЕНЕРА 

(Суботица) https://upis.vsovsu.rs/  

  

Васпитач деце предшколског узраста 

Основне 

струковне 

студије 

 

Струковни тренер у спорту 

Струковни нутрициониста-дијететичар 

Струковна медицинска сестра 

Струковни пословни информатичар 

Мастер струковни васпитач  

Мастер 

струковне 

студије 

 

2.2.1.23.  ВИСОКА ТЕХНИЧКА ШКОЛА СТРУКОВНИХ 

СТУДИЈА (Суботица) https://www.vts.su.ac.rs/  

  

Електротехника Основне 

струковне 

студије 

 Информатика 

Инжењерски менаџмент 

http://www.vivasabac.edu.rs/
https://sm-vaspitac.edu.rs/
https://upis.vsovsu.rs/
https://www.vts.su.ac.rs/
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Машинство 

Мехатроника 

Информационе технологије  

Мастер 

струковне 

студије 

 

2.2.1.24.  АКАДЕМИЈА СТРУКОВНИХ СТУДИЈА 

ЗАПАДНА СРБИЈА (Ужице) 

https://akademijazs.edu.rs/  

 

Одсек у Ужицу http://vpts.edu.rs/  

 

Информационе технологије 

Основне 

струковне 

студије 

 

Менаџмент и предузетништво 

Машинство 

Грађевинско инжењерство 

Туризам 

Рачуноводство и ревизија 

Технолошко инжењерство 

Здравствена нега 

Унутрашња архитектура 

Безбедност и здравље на раду 

 

Мастер 

струковне 

студије 

Пословна економија и менаџмент 

Грађевинско инжењерство 

Информационе технологије и системи 

 

Одсек у Ваљеву https://va.akademijazs.edu.rs/  

 

Пословна информатика 

Основне 

струковне 

студије 

 

Пословна економија (модул Финансије 

банкарство и осигурање и модул студија на 

даљину) 

 

Пословна економија (модул Рачуноводство, 

ревизија и порези и модул студија на даљину) 
 

Пословна економија (модул Маркетинг, 

трговина и туризам и модул студија на 

даљину) 

 

Пословна економија и информатика  

Мастер 

струковне 

студије 

 

2.2.1.25.  ВИСОКА СТРУКОВНА ВАСПИТАЧКА И 

МЕДИЦИНСКА ШКОЛА (Вршац) 

https://www.uskolavrsac.edu.rs/  

  

Васпитач деце предшколског узраста Основне 

струковне 

студије 

 
Струковна медицинска сестра/техничар 

https://akademijazs.edu.rs/
http://vpts.edu.rs/
https://va.akademijazs.edu.rs/
https://www.uskolavrsac.edu.rs/


68 

 

Струковни мастер васпитач  

Мастер 

струковне 

студије 

 

2.2.1.26.  ВИСОКА ТЕХНИЧКА ШКОЛА СТРУКОВНИХ 

СТУДИЈА (Зрењанин) http://www.vts-zr.edu.rs/  

  

Технолошко инжењерство 

Основне 

струковне 

студије 

 

Машинско инжењерство 

Електротехника и рачунарство 

Инжењерски менаџмент у кризним 

ситуацијама 

Инжењерство заштите на раду 

Технолошко инжењерство 

 

Мастер 

струковне 

студије 
Машинско инжењерство 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

http://www.vts-zr.edu.rs/
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2.2.2.  ПРИВАТНЕ АКАДЕМИЈЕ И ВИСОКЕ 

ШКОЛЕ У СРБИЈИ 
2.2.2.1. ВИСОКА МЕДИЦИНСКА ШКОЛА 

СТРУКОВНИХ СТУДИЈА „МИЛУТИН 

МИЛАНКОВИЋ“ (Београд) 

https://vmsmmilankovic.edu.rs  

  

Струковна медицинска сестра-техничар 

Основне 

струковне 

студије 

 

Струковни физиотерапеут 

Струковни медицински радиолог 

Струковна медицинска сестра-техничар 

специјалиста интензивне здравствене неге 

Здравствена нега 

 

Мастер 

струковне 

студије 

Физиотерапија 

Мецинска радиологија 

 

2.2.2.2. ВИСОКА ЗДРАВСТВЕНО-САНИТАРНА ШКОЛА 

СТРУКОВНИХ СТУДИЈА „ВИСАН“ (Београд) 

http://www.vzsvisan.com/  

  

Струковни санитарно-еколошки инжењер 

Основне 

струковне 

студије 

 

Струковна медицинска сестра 

Стриковни физиотерапеут 

Струковни фармацеут 

Струковни медицински радиолог 

Струковни нутрициониста дијететичар 

 

2.2.2.3. ВИСОКА ШКОЛА СТРУКОВНИХ СТУДИЈА ЗА 

ИТ (Београд) https://www.its.edu.rs/  

  

Информационе технологије 
Основне 

струковне 

студије 

Мастер 

струковне 

студије 

Електронско пословање 

 Рачунарска мултимедија 

Информациони системи 

 

2.2.2.4. ВИСОКА ШКОЛА ОРГАНИЗАЦИОНИХ 

СТУДИЈА „ЕДУКА“ (Београд) 

https://www.vos.edu.rs/  

  

Менаџмент продаје Основне 

струковне 

студије 

 Менаџмент и бизнис 

Менаџмент безбедности 

https://vmsmmilankovic.edu.rs/
http://www.vzsvisan.com/
https://www.its.edu.rs/
https://www.vos.edu.rs/
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2.2.2.5. ВИСОКА ШКОЛА СТРУКОВНИХ СТУДИЈА 

СПОРТСКА АКАДЕМИЈА БЕОГРАД 

https://www.spak.edu.rs/  

  Спорт и рекреација 

Основне 

струковне 

студије 

 

 

2.2.2.6. ВИСОКА СПОРТСКА ШКОЛА ЗА 

ОБРАЗОВАЊЕ ТРЕНЕРА И СПОРТСКИХ 

МЕНАЏЕРА (Београд)  

https://www.akademijafudbala.com/  

  

Тренер Основне 

струковне 

студије 

 
Струковни менаџер 

 

2.2.2.7. АКАДЕМИЈА МОДЕ И ДИЗАЈНА „ACCADEMIA 

del LUSSO“ (Београд) www.accademiadellusso.rs  

  

Fashion Design 
Основне 

струковне 

студије 

 Fashion Styling & Communication 

Interior Design 

Fashion Brand Management Мастер 

струковне 

студије 

Fashion Collection Management 
 

Fashion Communication Management 

 

2.2.2.8. ФРАНЦУСКА ВИСОКА ШКОЛА ЗА МОДНИ 

ДИЗАЈН И МОДНИ МЕНАЏМЕНТ (Београд)9 

  

Модни дизајн Основне 

струковне 

студије 

 
Модни менаџмент 

 

2.2.2.9. ВИСОКА ШКОЛА СТРУКОВНИХ СТУДИЈА ЗА 

ЕКОНОМИЈУ И УПРАВУ (Београд) 

https://www.rafin.edu.rs/  

  

Банкарство и пословање Основне 

струковне 

студије 

 

Рачуноводство и ревизија  

Порези и царине  

                                                             
9 У тренутку израде водича, сајт ове институције није функционисао. Подаци о студијским 

програмима су пронађени на другим сајтовима, као и адреса школе (Старине Новака 24, 

Београд). 

https://www.spak.edu.rs/
https://www.akademijafudbala.com/
http://www.accademiadellusso.rs/
https://www.rafin.edu.rs/
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2.2.2.10.  ВИСОКА ШКОЛА ЗА ПОСЛОВНУ 

ЕКОНОМИЈУ И ПРЕДУЗЕТНИШТВО (Београд) 

https://vspep.edu.rs/  

  

Пословна економија и предузетништво 

Основне 

струковне 

студије 

Мастер 

струковне 

студије 

Пословна економија и предузетништво 

(студије на даљину) 

Финансије, банкарство и пословање 
 

Право 

 

2.2.2.11.  ВИСОКА СПОРТСКА И ЗДРАВСТВЕНА 

ШКОЛА (Београд) https://vss.edu.rs/  

  

Спортски тренер 

Основне 

струковне 

студије 

 Спортски менаџмент 

Струковни физиотерапеут 

Струковна медицинска сестра 

Мастер 

струковне 

студије 

 

2.2.2.12.  ВИСОКА СТРУКОВНА ШКОЛА ТРЖИШНИХ 

КОМУНИКАЦИЈА ICEPS (Београд)10 

https://iceps.edu.rs/  

  

Здравствена нега 

Основне 

струковне 

студије 

 

Физиотерапија 

Радиологија 

Струковни медицинско-лабораторијски 

технолог 

Менаџмент у здравству Мастер 

струковне 

студије 

Здравствена нега 
 

Ултразвучна дијагностика 

Финансијски менаџмент и банкарство 

Основне 

струковне 

студије 

 

Менаџмент у хотелијерству  

Менаџмент у гастрономији  

Менаџмент у ресторанству  

Информационе технологије и електронско 

пословање 
 

 

2.2.2.13.  ВИСОКА ПОСЛОВНА ШКОЛА СТРУКОВНИХ 

СТУДИЈА  (Београд) https://vpsbeograd.edu.rs/  
  Трговина и маркетинг 

                                                             
10 Школа има издвојене јединице у Новом Саду, Вршцу, Лесковцу, Краљеву и Јагодини. 

https://vspep.edu.rs/
https://vss.edu.rs/
https://iceps.edu.rs/
https://vpsbeograd.edu.rs/
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Финансијски менаџмент 

Основне 

струковне 

студије 

Мастер 

струковне 

студије 

 

2.2.2.14.  ВИСОКА ПОСЛОВНА ШКОЛА СТРУКОВНИХ 

СТУДИЈА „Проф. др Радомир Бојковић“ 

(Крушевац) https://visokaposlovnaskola.edu.rs/  

  

Економија 
Основне 

струковне 

студије 

 
Менаџмент 

Пословна информатика 

Туризам и угоститељство 

 

2.2.2.15.  ВИСОКА ШКОЛА СТРУКОВНИХ СТУДИЈА ЗА 

КРИМИНАЛИСТИКУ И БЕЗБЕДНОСТ (Ниш) 

                    http://kib.edu.rs/  

  

Менаџмент односа с јавношћу 
Основне 

струковне 

студије 

 

Криминалистика и безбедност 

Мастер 

струковне 

студије 

 

2.2.2.16.  ВИСОКА ШКОЛА СТРУКОВНИХ СТУДИЈА ЗА 

МЕНАЏМЕНТ У САОБРАЋАЈУ (Ниш)11  

  

Менаџмент у царини Основне 

струковне 

студије 

 
Менаџмент у саобраћају 

 

 

 

 

 

 

 

                                                             
11 У тренутку израде водича, сајт школе није функционисао. До података о студијским 

програмима се дошло преко других сајтова. Адреса школе је Зетска 2, Ниш. 

https://visokaposlovnaskola.edu.rs/
http://kib.edu.rs/
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3.  ЛИНКОВИ ЗА ИНОСТРАНЕ 

УНИВЕРЗИТЕТЕ И ФАКУЛТЕТЕ 

У овом одељку ћеш пронаћи могућност да добијеш информацију о било 

ком универзитету на свету. Довољно је да кликнеш на линк и наставиш да 

претражујеш. До жељених информација се долази лако и брзо, а када почнеш 

да сурфујеш, добићеш мноштво других, детаљних информација које те 

занимају.  

 

Листа свих универзитета на свету: 

https://www.4icu.org/reviews/index24.htm  

Листа свих универзитета у САД: https://www.4icu.org/us/a-z/  

Студијски програми у Европи: 

https://www.bachelorsportal.com/search/bachelor/europe/page-2  

Студирање у Европи: https://www.study.eu/  

Студијски програми широм света: 

https://www.mastersportal.com/search/master/germany?oi=21012&utm_sourc

e=google&utm_medium=cpc&utm_campaign=16090493659&utm_content=

137273340436&utm_term=university%20in%20germany&gclid=CjwKCAjw

p9qZBhBkEiwAsYFsb_r0F4DxK6PFtJ0vRcK1-

RNUCaAbsvq6yykUT9_yy2RT506gHK3KahoCHrYQAvD_BwE  

Корисне информације о условима студирања на универзитетима 

широм света: https://viacademica.com/studije/osnovne-

studije/?gclid=CjwKCAjwp9qZBhBkEiwAsYFsb9iaIrTPR8qGaldK5yk3Aog

g0creRqlXzDN3lif6cy4VQoT1s3FzgxoCzTMQAvD_BwE  

Претраживање универзитета по континентима и регионима: 

https://www.topuniversities.com/universities/europe?region=[4010]  

Абецедно претраживање универзитета широм света: 

https://en.wikipedia.org/wiki/Category:Lists_of_universities_and_colleges_in

_Europe  

 

https://www.4icu.org/reviews/index24.htm
https://www.4icu.org/us/a-z/
https://www.bachelorsportal.com/search/bachelor/europe/page-2
https://www.study.eu/
https://www.mastersportal.com/search/master/germany?oi=21012&utm_source=google&utm_medium=cpc&utm_campaign=16090493659&utm_content=137273340436&utm_term=university%20in%20germany&gclid=CjwKCAjwp9qZBhBkEiwAsYFsb_r0F4DxK6PFtJ0vRcK1-RNUCaAbsvq6yykUT9_yy2RT506gHK3KahoCHrYQAvD_BwE
https://www.mastersportal.com/search/master/germany?oi=21012&utm_source=google&utm_medium=cpc&utm_campaign=16090493659&utm_content=137273340436&utm_term=university%20in%20germany&gclid=CjwKCAjwp9qZBhBkEiwAsYFsb_r0F4DxK6PFtJ0vRcK1-RNUCaAbsvq6yykUT9_yy2RT506gHK3KahoCHrYQAvD_BwE
https://www.mastersportal.com/search/master/germany?oi=21012&utm_source=google&utm_medium=cpc&utm_campaign=16090493659&utm_content=137273340436&utm_term=university%20in%20germany&gclid=CjwKCAjwp9qZBhBkEiwAsYFsb_r0F4DxK6PFtJ0vRcK1-RNUCaAbsvq6yykUT9_yy2RT506gHK3KahoCHrYQAvD_BwE
https://www.mastersportal.com/search/master/germany?oi=21012&utm_source=google&utm_medium=cpc&utm_campaign=16090493659&utm_content=137273340436&utm_term=university%20in%20germany&gclid=CjwKCAjwp9qZBhBkEiwAsYFsb_r0F4DxK6PFtJ0vRcK1-RNUCaAbsvq6yykUT9_yy2RT506gHK3KahoCHrYQAvD_BwE
https://www.mastersportal.com/search/master/germany?oi=21012&utm_source=google&utm_medium=cpc&utm_campaign=16090493659&utm_content=137273340436&utm_term=university%20in%20germany&gclid=CjwKCAjwp9qZBhBkEiwAsYFsb_r0F4DxK6PFtJ0vRcK1-RNUCaAbsvq6yykUT9_yy2RT506gHK3KahoCHrYQAvD_BwE
https://viacademica.com/studije/osnovne-studije/?gclid=CjwKCAjwp9qZBhBkEiwAsYFsb9iaIrTPR8qGaldK5yk3Aogg0creRqlXzDN3lif6cy4VQoT1s3FzgxoCzTMQAvD_BwE
https://viacademica.com/studije/osnovne-studije/?gclid=CjwKCAjwp9qZBhBkEiwAsYFsb9iaIrTPR8qGaldK5yk3Aogg0creRqlXzDN3lif6cy4VQoT1s3FzgxoCzTMQAvD_BwE
https://viacademica.com/studije/osnovne-studije/?gclid=CjwKCAjwp9qZBhBkEiwAsYFsb9iaIrTPR8qGaldK5yk3Aogg0creRqlXzDN3lif6cy4VQoT1s3FzgxoCzTMQAvD_BwE
https://www.topuniversities.com/universities/europe?region=%5b4010
https://en.wikipedia.org/wiki/Category:Lists_of_universities_and_colleges_in_Europe
https://en.wikipedia.org/wiki/Category:Lists_of_universities_and_colleges_in_Europe
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3.1. Шангајска листа  

           

Шангајска листа (https://www.shanghairanking.com/) или Академско 

рангирање универзитета у свету је својеврсна „топ-листа“ универзитета који 

су на листи поређани према квалитету. Рангирање се врши према шест 

критерујума:12 

 број алумниста;13 

 број добитника Нобелове награде међу запосленима; 

 број добитника Филдсове медаље међу запосленима;14 

 број истраживача цитираних у Clarivate Analytics;15 

 број чланака објављених у часописима Nature и Science; 

 број радова објављених у часописима са SCI и SSCI листе.16 

Листа се ревидира сваке године, тако да је положај сваког универзитета 

на њој променљив, пошто зависи од горе набројаних критеријума. 

Иако се на листи налази 1 800 универзитета, објављује се само ужа листа 

од њих 1 000.  

Иначе, на свету има око 20 000 универзитета. 

Шангајска листа за првих 99 универзитета у свету за 2022. годину изгледа 

овако:17 

TOP 100 Universities in ARWU 2022 

                                                             
12 Извор: https://www.shanghairanking.com/methodology/arwu/2022 . 
13 Алумнисти су добитници Нобелове награде или Филдсове медаље, који су студије 

завршили на датом универзитету, али сада раде у некој другој институцији.  
14 Филдсова медаља се додељује првенствено за уложени труд двојици, тројици или 

четворици најистакнутијих математичара у свету. Име носи према канадском математичару 

Џону Чарлсу Филдсу. За разлику од Нобелове награде, Филдсова медаља се додељује на 

сваке четири године (https://elementarium.cpn.rs/naucne-vesti/fildsova-medalja/?script=lat).  
15 Реч је индексу који се добија на основу тога колико пута су у високорангираним 

часописима цитирани радови научника запослених на датом универзитету. 
16 SCI и SSCI су индекси којима се означава значај и утицај неког научног часописа. Радови 

објављени у тим часописима имају посебну вредност.  
17 После 99. места, универзитети се сврставају у скупине од по 50, односно 100 

универзитета, тако да не добијају тачан ранг (нпр. после 99. места следе универзитеи који 

су у групи од 101. до 150. места, потом оно од 151. до 200. места итд. 

https://www.shanghairanking.com/
https://www.shanghairanking.com/methodology/arwu/2022
https://elementarium.cpn.rs/naucne-vesti/fildsova-medalja/?script=lat
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2022 Rank 2021 Rank Institution Country/Region 

1 1 Harvard University United States 

2 2 Stanford University United States 

3 4 Massachusetts Institute of Technology (MIT) United States 

4 3 University of Cambridge 
United 

Kingdom 

5 5 University of California, Berkeley United States 

6 6 Princeton University United States 

7 7 University of Oxford 
United 

Kingdom 

8 8 Columbia University United States 

9 9 California Institute of Technology United States 

10 10 University of Chicago United States 

11 11 Yale University United States 

12 12 Cornell University United States 

13 14 University of California, Los Angeles United States 

14 16 Johns Hopkins University United States 

15 15 University of Pennsylvania United States 

16 13 Paris-Saclay University France 

17 19 University of Washington United States 

18 17 University College London 
United 

Kingdom 

19 20 University of California, San Francisco United States 
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2022 Rank 2021 Rank Institution Country/Region 

20 21 ETH Zurich Switzerland 

21 18 University of California, San Diego United States 

22 22 University of Toronto Canada 

23 25 Imperial College London 
United 

Kingdom 

24 24 The University of Tokyo Japan 

25 27 New York University United States 

26 28 Tsinghua University China 

27 23 Washington University in St. Louis United States 

28 26 University of Michigan-Ann Arbor United States 

29 29 University of North Carolina at Chapel Hill United States 

30 34 Northwestern University United States 

31 32 Duke University United States 

32 33 The University of Melbourne Australia 

33 31 University of Wisconsin – Madison United States 

34 45 Peking University China 

35 38 The University of Edinburgh 
United 

Kingdom 

36 52 Zhejiang University China 

37 41 The University of Texas at Austin United States 

38 35 The University of Manchester 
United 

Kingdom 
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2022 Rank 2021 Rank Institution Country/Region 

39 30 University of Copenhagen Denmark 

40 38 PSL University France 

41 42 Karolinska Institute Sweden 

41 37 Kyoto University Japan 

43 35 Sorbonne University France 

44 42 Rockefeller University United States 

44 42 University of British Columbia Canada 

44 40 University of Minnesota, Twin Cities United States 

47 51 The University of Queensland Australia 

48 47 King's College London 
United 

Kingdom 

49 55 University of Illinois at Urbana-Champaign United States 

50 56 University of Maryland, College Park United States 

51 46 University of Colorado at Boulder United States 

52 48 
The University of Texas Southwestern Medical 

Center at Dallas 
United States 

53 61 University of Southern California United States 

54 59 Shanghai Jiao Tong University China 

54 50 Utrecht University Netherlands 

56 52 Technical University of Munich Germany 

57 57 University of California, Santa Barbara United States 

57 48 University of Munich Germany 
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2022 Rank 2021 Rank Institution Country/Region 

59 54 University of Zurich Switzerland 

60 69 University of Sydney Australia 

61 70 University of California, Irvine United States 

62 60 University of Geneva Switzerland 

62 63 University of Science and Technology of China China 

64 65 The University of New South Wales Australia 

64 65 Vanderbilt University United States 

66 64 University of Groningen Netherlands 

67 77 Fudan University China 

67 61 University of Oslo Norway 

69 71 Aarhus University Denmark 

70 57 Heidelberg University Germany 

71 75 National University of Singapore Singapore 

71 67 
The University of Texas M. D. Anderson Cancer 

Center 
United States 

73 67 McGill University Canada 

74 71 Ghent University Belgium 

75 80 Monash University Australia 

76 84 University of Bonn Germany 

77 90 The Hebrew University of Jerusalem Israel 

78 73 Université Paris Cité France 
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2022 Rank 2021 Rank Institution Country/Region 

79 89 Sun Yat-sen University China 

79 76 The Australian National University Australia 

81 78 University of Bristol 
United 

Kingdom 

82 101-150 University of Pittsburgh United States 

83 86 Purdue University - West Lafayette United States 

83 94 Technion-Israel Institute of Technology Israel 

83 87 University of Basel Switzerland 

83 92 Weizmann Institute of Science Israel 

87 101-150 Erasmus University Rotterdam Netherlands 

88 81 Nanyang Technological University Singapore 

89 78 Uppsala University Sweden 

90 92 McMaster University Canada 

90 74 Stockholm University Sweden 

92 101-150 University of Alberta Canada 

92 82 University of Helsinki Finland 

94 97 University of Florida United States 

95 87 KU Leuven Belgium 

96 101-150 Huazhong University of Science and Technology China 

96 101-150 The University of Hong Kong 
China-Hong 

Kong 

98 101-150 Seoul National University South Korea 
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99 101-150 Brown University United States 

99 96 The University of Western Australia Australia 

 

Универзитет у Београду је у групи универзитета са рангом од 401. до 500. 

места, а Универзитет у Новом Саду се налази између 901. и 1000. места. То су 

уједно једине две високошколске установе из Србије на Шангајској листи.   

Са Балкана су на листи још два универзитета: Свеучилиште у Загребу 

(Република Хрватска) и Универзитет у Љубљани (Република Словенија), који 

су у истој ранговној скупини као и Универзитет у Београду. 

                   

 

 

Искрено се надамо да ће ти информације из водича бити од користи 

приликом избора твојих будућих студија. Бирај пажљиво, одмеравај многе 

чиниоце – своја интересовања, жеље, склоности, способности, вештине и 

стечена знања. Понекад у ту „једначину“ можда мораш да укључиш и 

финансијске могућности твоје породице. На крају, иако не би требало да буде 

пресудно, свакако ваља имати у виду и то у којој мери су неке професије 

тражене у друштву у датом тренутку. При том не заборави да се стање у 

друштву стално мења, тако да оне професије које су некада биле тражене сада 

више нису, и обрнуто. Најбитније је да одабереш студије које заиста желиш и 

за које имаш одговарајуће способности, вештине, знања и склоности.  

Најважније је да се потрудиш да стекнеш што квалитетније образовање у 

средњој школи, да шириш своја ваншколска интересовања и своје видике, да 

радиш предано и редовно, да своје слободно време користиш продуктивно, 

изграђујући себе као зрелу, свестрану и одговорну личност, која је спремна да 

одговори на многе изазове савременог света. Верујемо да ће ти школовање у 

Гимназији „Светозар Марковић“ у томе помоћи. 

На крају, желимо ти да са што бољим успехом завршиш средње 

образовање и да упишеш факултет који највише желиш. Срећно! 
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