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боље сагледају њихове квалитете при запошљавању. Поред овере документа у седмом поглављу, на крају се налази 

информација о систему високог образовања.  

Додатак  дипломи  за  послодавца  представља  једну  врсту  сертификата  који  додатно  и  поуздано  приказује  напоре 

студената да током студија науче и практичне вештине које ће им користити у будућем позиву. 

Послодавац уз помоћ Додатка дипломи може да се определи за студента који има висок просек оцена и посветио се 

учењу или да одабере онога који се посветио и другим активностима током студија.  

Један  од  основних  елемената  за  изградњу  јединственог  простора  европског  образовања  јесте  ЕСПБ  –  Европски 

систем преноса бодова (European Credit Transfer System  ‐ ECTS)који пре свега обезбеђује националним образовним 

системима широм Европе  транспарентност у односу на друге образовне системе и омогућује ефикасну мобилност 

студената и професора унутар Европе. Овај систем је постао универзални систем за комуникацију између академских 

институција. Један ЕСПБ бод подразумева између 25 и 30 часова рада, а студент може да буде ангажован на неколико 

послова и тако сабирати већи број бодова. 

Према Правилнику о вредновању ваннаставних активности студената, који је донео Савет Универзитета у Београду 

2013.године бодују се: обављена пракса, добровољни рад у локалној заједници, ангажовање у спортским друштвима, 

учешће  на  националним  и  међународним  такмичењима,  учешће  у  различитим  облицима  научноистраживачког  и 

стручног  рада  на  Универзитету  и  факултету,  активно  учешће  у  органима  и  телима  Универзитета.  Правилник 

дефинише  поступак  вредновања  ваннаставних  активности  и  услове  за  доделу  ЕСПБ  бодова.  

 

У Водичу кроз дипломе прочитајте: 
• Више о систему студија на високообразовним институцијама ‐ универзитетима 
• Детаљне информације о студијским програмима и дипломама  

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

Разл
 

Истражива

образовањ

Болоњским

Више од по

овај докум

Са друге ст

пласману  к

реформиса

бачелора. 

Они  посло

озбиљност

студената. 

 
Инфо
Срби

Врсте

 

Делатност 

 

Универзите

и научноис

Универзите

остварује 

иковањ

ање које  је реа

ња  у  Србији“  п

м процесом реф

оловине послод

ент био веома 

тране око 40% п

  квалитетније  р

аних  и  старих 

 

одавци  коју  су

т,  виши  степен

  

ормаци
ији 

е инстит

 високог образ

ет ‐ Универзите

страживачки, ст

ет  може оства

  академске  ст

WWW

ње стар

лизовано у окв

показало  је  д

форме високог

даваца (око 60

 користан прил

 послодаваца ни

радне  снаге  на

  студијских  пр

у  навели  да  м

н  знања,  спос

ија о си

уција и њ

овања обављај

ет је самосталн

тручни, односн

ривати  све  вр

тудијске  прогр

.CAREERS.AC

рих и н

 

виру Темпус пр

а  је  већина  п

г образовања. 

%) упознато је с

ликом селекциј

икада није чуло

а  тржиште  рад

рограма  и  смат

огу  да  направ

обност  решав

истему

 њихов с

ју следеће висо

на високошколс

но уметнички р

рсте  и  нивое  с

раме  на  свим

C.RS/vodic‐kro

 нових с

 

ројекта „Разво

послодаваца  (8

 

 са постојањем 

е кандидата за

о за Додатак ди

да,  а  чак 80%  п

тра  да  није  мо

ве  разлику  изм

вања  комплекс

у висок

 статус 

окошколске уст

ска установа ко

рад, као компон

студија.  Високо

  нивоима  сту

oz‐diplome‐in

 студијс

ој каријерног в

85%)  делимичн

 документа „До

а посао. 

ипломи, свега 6

послодаваца  н

огуће  одредит

међу  мастера 

сних  проблема

ког обр

танове: 

оја у обављању

ненте јединств

ошколска  уста

удија,  у оквиру

nfo 

ских пр

ођења у циљу 

но  или  у  потп

одатак диплом

 6% сматра да је

не  прави  разли

и  јасну  разлик

  и  бачелора, 

а  и  бољу  орг

разова

у делатности о

веног процеса в

нова  има  стат

у  најмање  тр

рограм

 унапређења ви

пуности  упозна

ми“ и сматра да

 реформа допр

ику  између  ди

ку  између  маст

  као  разлику  и

ганизованост  м

ања у 

бједињује обра

 високог образо

тус универзитет

ри  поља  (прир

ма 

исоког 

ата  са 

а би им 

ринела 

иплома 

тера  и 

истучу: 

мастер 

азовни 

овања. 

та  ако 

родно‐



 

WWW.CAREERS.AC.RS/vodic‐kroz‐diplome‐info 
 

математичке,  друштвено‐хуманистичке, медицинске,  техничко‐технолошке  науке  и  уметност)  и  три  области. 

Изузетно, универзитет  се може основати  у  пољу уметности,  ако има  сва  три нивоа  студија  из најмање  три области 

уметности  

Факултет,  односно  уметничка  академија,  у  саставу  универзитета  ‐ Факултет, односно  уметничка  академија,  јесте 

високошколска  установа,  односно  високошколска јединица  у  саставу  универзитета,  која  остварује  академске 

студијске  програме  и развија  научноистраживачки,  стручни,  односно  уметнички  рад  у  једној  или  више области. 

Факултет,  односно  уметничка  академија,  може  остваривати  и  струковне студијске  програме.  Факултет,  односно 

уметничка академија, у правном промету наступа под називом универзитета у чијем је саставу и под својим називом, 

у складу са статутом универзитета. 

Академија  струковних  студија ‐  Академија  струковних  студија  је  самостална високошколска  установа  која  у 

обављању делатности обједињује образовни, истраживачки, стручни и уметнички рад, као компоненте јединственог 

процеса високог  образовања.  Академија  струковних  студија  може  остваривати  основне струковне  студије  и 

специјалистичке струковне студије. Високошколска установа има статус академије струковних студија ако остварује 

најмање пет акредитованих студијских програма струковних студија из најмање три поља. 

 

Висока  школа ‐  Висока  школа  је  самостална  високошколска  установа  која  остварује академске 

основне,   специјалистичке  и  дипломске  академске  студије  из  једне  или више  области. Висока  школа  струковних 

студија ‐ Висока школа струковних студија је самостална високошколска установа која остварује основне струковне и 

специјалистичке струковне студије из једне или више области. 

 

Наведене  установе  имају  својство  правног  лица.  Наведене  установе  су    самосталне високошколске  установе,  осим 

факултета и уметничких академија. 

  

Врсте и нивои студија 

Делатност високог образовања остварује се кроз академске и струковне студије на основу одобрених, односно 

акредитованих студијских програма за стицање високог образовања. На академским студијама изводи се академски 

студијски програм, који оспособљава студенте за развој и примену научних, стручних и уметничких достигнућа. На 

струковним студијама изводи се струковни студијски програм, који оспособљава студенте за примену знања и 

вештина потребних за укључивање у радни процес. 

Студије првог степена су: 

 

1) Основне академске студије; 

2) Основне струковне студије. 

Студије другог степена су: 

1) Дипломске академске студије ‐ master; 

2) Специјалистичке струковне студије; 

3) Специјалистичке академске студије. 

Студије трећег степена су докторске академске студије. 
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Организација студија 
Bachelor 

Oсновне студије организују све високошколске установе предвиђене Законом о високом образовању. 

Основне академске студије трају три до четири године. 

Основне струковне студије трају три године. 

Студијским програмом основних студија може бити предвиђен завршни рад. 

Лице које заврши основне академске студије стиче стручни назив са назнаком звања првога степена академских 

студија из одговарајуће области‐bachelor. 

Лице које заврши основне струковне студије стиче стручни назив са назнаком звања првога степена струковних 

студија из одговарајуће области. 

Master 

Дипломске академске студије могу да организују универзитет, факултет и висока школа. 

Дипломске академске студије трају једну или две године у зависности од трајања основних академских студија. 

Студијски програм дипломских академских студија садржи обавезу израде завршног рада. 

Лице које заврши дипломске академске студије стиче академски назив дипломирани, са назнаком звања другог 

степена дипломских академских студија из одговарајуће области ‐ master. 

Интегрисане студије (програм у једном циклусу) 

Академски студијски програми из медицинских наука могу се организовати интегрисано у оквиру основних и 

дипломских академских студија, са укупним обимом од највише 360 ЕСПБ бодова 

Специјалистичке студије 

Специјалистичке студије трају једну годину и могу бити академске или струковне. 

Студијским програмом специјалистичких студија (академске или струковне) може бити предвиђен завршни рад. 

Лице које заврши специјалистичке студије (академске или струковне) стиче стручни назив са назнаком звања другог 

степена академских или струковних студија из одговарајуће области. 

Докторат 

Докторске студије могу да организују универзитети и факултети. 

Докторске студије трају најмање годину дана уз претходно трајање основних и дипломских академских студија од 

најмање пет година. 

Докторска дисертација је завршни део студијског програма докторских студија, осим доктората уметности који је 

уметнички пројекат. Изузетно, докторат наука може да стекне лице са завршеним студијама медицине и 

завршеном специјализацијом, на основу одбрањене дисертације засноване на радовима објављеним у врхунским 

светским часописима 

Систем оцењивања 

Успешност студента у савлађивању појединог предмета континуирано се прати током наставе и изражава се 

поенима. Испуњавањем предиспитних обавеза и полагањем испита студент може остварити највише 100 поена. 
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Грађевински факултет 

Универзитет у Београду ‐ Грађевински факултет ‐ Геодезија ‐ ОАС ‐ ТТ 

Универзитет у Београду ‐ Грађевински факултет ‐ Геодезија ‐ ОАС ‐ ТТ 

Универзитет у Београду ‐ Грађевински факултет ‐ Грађевинарство ‐ ОАС ‐ ТТ 

Универзитет у Београду ‐ Грађевински факултет ‐ Грађевинарство ‐ ОАС ‐ ТТ 

Економски факултет 

Универзитет у Београду ‐ Економски факултет ‐ Банкарски и финансијски менаџмент ‐ МАС ‐ ДХ 

Универзитет у Београду ‐ Економски факултет ‐ Економија и менаџмент енергетике ‐ МАС ‐ ДХ 

Универзитет у Београду ‐ Економски факултет ‐ Економија,пословно управљање и статистика ‐ ОАС ‐ ДХ 

Универзитет у Београду ‐ Економски факултет ‐ Економска анализа и политика ‐ МАС ‐ ДХ 

Универзитет у Београду ‐ Економски факултет ‐ Економска политика и развој ‐ МАС ‐ ДХ 

Универзитет у Београду ‐ Економски факултет ‐ Квантитативна анализа ‐ МАС ‐ ДХ 

Универзитет у Београду ‐ Економски факултет ‐ Квантитативна анализа ‐ МАС ‐ ДХ 

Универзитет у Београду ‐ Економски факултет ‐ Макроекономија привреда у транзицији ‐ МАС ‐ ДХ 

Универзитет у Београду ‐ Економски факултет ‐ Међународна економија ‐ МАС ‐ ДХ 

Универзитет у Београду ‐ Економски факултет ‐ Пословна администрација на српском и енглеском‐ЗСП ‐ МАС ‐ ДХ 

Универзитет у Београду ‐ Економски факултет ‐ Пословна економија и менаџмент ‐ МАС ‐ ДХ 

Универзитет у Београду ‐ Економски факултет ‐ Пословно управљање ‐ МАС ‐ ДХ 

Универзитет у Београду ‐ Економски факултет ‐ Рачуноводство,ревизија и пословне финансије ‐ МАС ‐ ДХ 

Електротехнички факултет 

Универзитет у Београду ‐ Електротехнички факултет ‐ Електротехника и рачунарство ‐ МАС ‐ ТТ 

Универзитет у Београду ‐ Електротехнички факултет ‐ Електротехника и рачунарство ‐ ОАС ‐ ТТ 

Математички факултет 

Универзитет у Београду ‐ Математички факултет ‐ Астрономија и астрофизика ‐ МАС ‐ ПМ 

Универзитет у Београду ‐ Математички факултет ‐ Астрономија и астрофизика ‐ ОАС ‐ ПМ 

Универзитет у Београду ‐ Математички факултет ‐ Информатика ‐ МАС ‐ ПМ 

Универзитет у Београду ‐ Математички факултет ‐ Информатика ‐ ОАС ‐ ПМ 

Универзитет у Београду ‐ Математички факултет ‐ Математика ‐ МАС ‐ ПМ 

Универзитет у Београду ‐ Математички факултет ‐ Математика ‐ ОАС ‐ ПМ 

Машински факултет 

Универзитет у Београду ‐ Машински факултет ‐ Машинско инжењерство на српском и енглеском језику ‐ МАС ‐ ТТ 

Универзитет у Београду ‐ Машински факултет ‐ Машинско инжењерство на српском и енглеском језику ‐ ОАС ‐ ТТ 
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Медицински факултет 

Универзитет у Београду ‐ Медицински факултет ‐ Дипломирана медицинска сестра ‐ МАС ‐ МД 

Универзитет у Београду ‐ Медицински факултет ‐ Јавно здравље‐Дипломирани менаџер‐мастер ‐ МАС ‐ МД, 

Медицински факултет ‐ Јавно здравље‐Дипломирани менаџер‐мастер ‐ МАС ‐ МД 

Универзитет у Београду ‐ Медицински факултет ‐ Медицина на српском и енглеском језику ‐ ИАС ‐ МД 

Универзитет у Београду ‐ Медицински факултет ‐ Менаџмент у систему здравствене заштите (ЗСП) ‐ МАС ‐ МД 

Универзитет у Београду ‐ Медицински факултет ‐ Струковна медицинска сестра‐специјалиста ‐ ССС ‐ МД 

Универзитет у Београду ‐ Медицински факултет ‐ Струковна медицинска сестра‐специјалиста ‐ ССС ‐ МД 

Универзитет у Београду ‐ Медицински факултет ‐ Фармацеутске медицине ‐ МАС ‐ МД 

Пољопривредни факултет 

Универзитет у Београду ‐ Пољопривредни факултет ‐ Агроекономија ‐ МАС ‐ ДХ 

Универзитет у Београду ‐ Пољопривредни факултет ‐ Агроекономија ‐ ОАС ‐ ДХ 

Универзитет у Београду ‐ Пољопривредни факултет ‐ Биљна производња ‐ ОАС ‐ ТТ 

Универзитет у Београду ‐ Пољопривредни факултет ‐ Воћарство и виноградарство ‐ МАС ‐ ТТ 

Универзитет у Београду ‐ Пољопривредни факултет ‐ Заштита животне средине‐WUS програм ‐ МАС ‐ ТТ 

Универзитет у Београду ‐ Пољопривредни факултет ‐ Заштита животне средине‐WUS програм ‐ МАС ‐ ТТ 

Универзитет у Београду ‐ Пољопривредни факултет ‐ Зоотехника ‐ МАС ‐ ТТ 

Универзитет у Београду ‐ Пољопривредни факултет ‐ Зоотехника ‐ ОАС ‐ ТТ 

Универзитет у Београду ‐ Пољопривредни факултет ‐ Зоотехника ‐ САС ‐ ТТ 

Универзитет у Београду ‐ Пољопривредни факултет ‐ Мелиорација земљишта ‐ МАС ‐ ТТ 

Универзитет у Београду ‐ Пољопривредни факултет ‐ Мелиорација земљишта ‐ ОАС ‐ ТТ 

Универзитет у Београду ‐ Пољопривредни факултет ‐ Пољопривреда ‐ МАС ‐ ТТ 

Универзитет у Београду ‐ Пољопривредни факултет ‐ Пољопривредна техника ‐ ОАС ‐ ТТ 

Универзитет у Београду ‐ Пољопривредни факултет ‐ Прехрамбена технологија ‐ МАС ‐ ТТ 

Универзитет у Београду ‐ Пољопривредни факултет ‐ Прехрамбена технологија ‐ МАС ‐ ТТ 

Универзитет у Београду ‐ Пољопривредни факултет ‐ Прехрамбена технологија ‐ ОАС ‐ ТТ 

Универзитет у Београду ‐ Пољопривредни факултет ‐ Ратарство и повртарство ‐ МАС ‐ ТТ 

Универзитет у Београду ‐ Пољопривредни факултет ‐ Управљање у агробизнису и трговини ‐ САС ‐ ТТ 

Универзитет у Београду ‐ Пољопривредни факултет ‐ Управљање у агробизнису и трговини ‐ САС ‐ ТТ 

Универзитет у Београду ‐ Пољопривредни факултет ‐ Фитомедицина ‐ МАС ‐ ТТ 

Универзитет у Београду ‐ Пољопривредни факултет ‐ Хортикултура ‐ МАС ‐ ТТ 

Правни факултет 

Универзитет у Београду ‐ Правни факултет ‐ Мастер права европских интеграција ‐ МАС ‐ ДХ 

Универзитет у Београду ‐ Правни факултет ‐ Права ‐ ОАС ‐ ДХ 

Универзитет у Београду ‐ Правни факултет ‐ Право ‐ МАС ‐ ДХ 
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Православни богословски факултет 

Универзитет у Београду ‐ Правословни богословски факултет ‐ Општа теологија ‐ МАС ‐ ДХ 

Универзитет у Београду ‐ Правословни богословски факултет ‐ Општа теологија ‐ ОАС ‐ ДХ 

Универзитет у Београду ‐ Правословни богословски факултет ‐ Практични теолог ‐ МАС ‐ ДХ 

Универзитет у Београду ‐ Правословни богословски факултет ‐ Практични теолог ‐ ОАС ‐ ДХ 

Рударско‐геолошки факултет 

Универзитет у Београду ‐ Рударско‐геолошки факултет ‐ Геологија ‐ МАС ‐ ТТ 

Универзитет у Београду ‐ Рударско‐геолошки факултет ‐ Геологија ‐ ОАС ‐ ПМ 

Универзитет у Београду ‐ Рударско‐геолошки факултет ‐ Геотехника ‐ МАС ‐ ТТ 

Универзитет у Београду ‐ Рударско‐геолошки факултет ‐ Геотехника ‐ ОАС ‐ ТТ 

Универзитет у Београду ‐ Рударско‐геолошки факултет ‐ Геофизика ‐ МАС ‐ ТТ 

Универзитет у Београду ‐ Рударско‐геолошки факултет ‐ Геофизика ‐ ОАС ‐ ТТ 

Универзитет у Београду ‐ Рударско‐геолошки факултет ‐ Инжењерство заштите животне средине и заштита на раду ‐ 

МАС ‐ ТТ 

Универзитет у Београду ‐ Рударско‐геолошки факултет ‐ Инжењерство заштите животне средине и заштита на раду ‐ 

ОАС ‐ ТТ 

Универзитет у Београду ‐ Рударско‐геолошки факултет ‐ Инжењерство нафте и гаса  ‐ МАС ‐ ТТ 

Универзитет у Београду ‐ Рударско‐геолошки факултет ‐ Инжењерство нафте и гаса  ‐ ОАС ‐ ТТ 

Универзитет у Београду ‐ Рударско‐геолошки факултет ‐ Рударско инжењерство ‐ МАС ‐ ТТ 

Универзитет у Београду ‐ Рударско‐геолошки факултет ‐ Рударско инжењерство ‐ ОАС ‐ ТТ 

Универзитет у Београду ‐ Рударско‐геолошки факултет ‐ Хидрогеологија ‐ МАС ‐ ТТ 

Универзитет у Београду ‐ Рударско‐геолошки факултет ‐ Хидрогеологија ‐ ОАС ‐ ТТ 

Саобраћајни факултет 

Универзитет у Београду ‐ Саобраћајни факултет ‐ Саобраћај ‐ МАС ‐ ТТ 

Универзитет у Београду ‐ Саобраћајни факултет ‐ Саобраћај ‐ ОАС ‐ ТТ 

Стоматолошки факултет 

Универзитет у Београду ‐ Стоматолошки факултет ‐ Зубни техничар‐протетичар ‐ ОСС ‐ МД 

Универзитет у Београду ‐ Стоматолошки факултет ‐ Орални хигијеничар ‐ ОСС ‐ МД 

Универзитет у Београду ‐ Стоматолошки факултет ‐ Стоматологија ‐ САС ‐ МД 

Универзитет у Београду ‐ Стоматолошки факултет ‐ Стоматологија на српском и енглеском језику ‐ ИАС ‐ МД 

Технички факултет у Бору 

Универзитет у Београду ‐ Технички факултет ‐ Инжењерски менаџмент ‐ МАС1 ‐ ТТ 

Универзитет у Београду ‐ Технички факултет ‐ Инжењерски менаџмент ‐ ОАС ‐ ТТ 
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Универзитет у Београду ‐ Технички факултет ‐ Металуршко инжењерство ‐ МАС1 ‐ ТТ 

Универзитет у Београду ‐ Технички факултет ‐ Металуршко инжењерство ‐ ОАС ‐ ТТ 

Универзитет у Београду ‐ Технички факултет ‐ Рударско инжењерство ‐ МАС1 ‐ ТТ 

Универзитет у Београду ‐ Технички факултет ‐ Рударско инжењерство ‐ ОАС ‐ ТТ 

Универзитет у Београду ‐ Технички факултет ‐ Технолошко инжењерство ‐ МАС ‐ ТТ 

Универзитет у Београду ‐ Технички факултет ‐ Технолошко инжењерство ‐ ОАС ‐ ТТ 

Технолошко‐металуршки факултет 

Универзитет у Београду ‐ Технолошко‐металуршки факултет ‐ Био‐хемијско инжењерство и биотехнологија ‐ МАС ‐ТТ 

Универзитет у Београду ‐ Технолошко‐металуршки факултет ‐ Био‐хемијско инжењерство и биотехнологија ‐ ОАС ‐ТТ 

Универзитет у Београду ‐ Технолошко‐металуршки факултет ‐ Инжењерство заштите животне средине ‐ МАС ‐ТТ 

Универзитет у Београду ‐ Технолошко‐металуршки факултет ‐ Инжењерство заштите животне средине ‐ ОАС ‐ТТ 

Универзитет у Београду ‐ Технолошко‐металуршки факултет ‐ Инжењерство материјала ‐ МАС ‐ТТ 

Универзитет у Београду ‐ Технолошко‐металуршки факултет ‐ Металуршко инжењерство ‐ МАС ‐ТТ 

Универзитет у Београду ‐ Технолошко‐металуршки факултет ‐ Металуршко инжењерство ‐ ОАС ‐ТТ 

Универзитет у Београду ‐ Технолошко‐металуршки факултет ‐ Текстилна технологија ‐ МАС ‐ТТ 

Универзитет у Београду ‐ Технолошко‐металуршки факултет ‐ Текстилна технологија ‐ ОАС ‐ТТ 

Универзитет у Београду ‐ Технолошко‐металуршки факултет ‐ Хемијско инжењерство ‐ МАС ‐ТТ 

Универзитет у Београду ‐ Технолошко‐металуршки факултет ‐ Хемијско инжењерство ‐ ОАС ‐ТТ 

Универзитет у Београду ‐ студије при универзитету 

Универзитет у Београду ‐ Универзитет у Београду ‐ ‐ Европска и међународна политика и управљање кризом ‐ МАС ‐ 

ИМТ 

Универзитет у Београду ‐ Универзитет у Београду ‐ ‐ Менаџмент пословних перформанси‐ТЕМПУС ‐ МАС ‐ ИМТ 

Универзитет у Београду ‐ Универзитет у Београду ‐ ‐ Образовне политике ‐ МАС ‐ ИМТ 

Универзитет у Београду ‐ Универзитет у Београду ‐ ‐ Предузетнички менаџмент‐ТЕМПУС ‐ МАС ‐ ИМТ 

Универзитет у Београду ‐ Универзитет у Београду ‐ ‐ Религија у друштву,култури и европским интеграцијама ‐ МАС ‐ 

ИМТ 

Универзитет у Београду ‐ Универзитет у Београду ‐ ‐ Тероризам,организовани криминал и безбедност‐једна година ‐ 

МАС1 ‐ ИМТ 

Учитељски факултет 

Универзитет у Београду ‐ Учитељски факултет ‐ Васпитач у предшколским установама ‐ ОАС ‐ ДХ 

Универзитет у Београду ‐ Учитељски факултет ‐ Образовање дипломираних учитеља‐мастер ‐ МАС ‐ ДХ 

Универзитет у Београду ‐ Учитељски факултет ‐ Учитељ ‐ ОАС ‐ ДХ 
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Факултет безбедности 

Универзитет у Београду ‐ Факултет безбедности ‐ Студије безбедносног менаџмента ‐ ССС ‐ ДХ 

Универзитет у Београду ‐ Факултет безбедности ‐ Студије наука безбедности ‐ МАС ‐ ДХ 

Универзитет у Београду ‐ Факултет безбедности ‐ Студије наука безбедности ‐ ОАС ‐ ДХ 

Универзитет у Београду ‐ Факултет безбедности ‐ Форензика‐ЗСП ‐ ССС ‐ ДХ 

Факултет ветеринарске медицине 

Универзитет у Београду ‐ Факултет ветеринарске медицине ‐ Ветеринарска медицина ‐ ИАС ‐ МД 

Универзитет у Београду ‐ Факултет ветеринарске медицине ‐ Ветеринарска медицина ‐ САС ‐ МД 

Факултет за специјалну едукацију и рехабилитацију 

Универзитет у Београду ‐ Факултет за специјалну едукацију и рехабилитацију ‐ Логопедија ‐ МАС ‐ ДХ 

Универзитет у Београду ‐ Факултет за специјалну едукацију и рехабилитацију ‐ Логопедија ‐ ОАС ‐ ДХ 

Универзитет у Београду ‐ Факултет за специјалну едукацију и рехабилитацију ‐ Превенција и третман поремећаја 

понашања ‐ МАС ‐ ДХ 

Универзитет у Београду ‐ Факултет за специјалну едукацију и рехабилитацију ‐ Превенција и третман поремећаја 

понашања ‐ ОАС ‐ ДХ 

Универзитет у Београду ‐ Факултет за специјалну едукацију и рехабилитацију ‐ Специјална едукација и рехабилитација 

особа глувих и наглувих особа ‐ МАС ‐ ДХ 

Универзитет у Београду ‐ Факултет за специјалну едукацију и рехабилитацију ‐ Специјална едукација и рехабилитација 

особа глувих и наглувих особа ‐ ОАС ‐ ДХ 

Универзитет у Београду ‐ Факултет за специјалну едукацију и рехабилитацију ‐ Специјална едукација и рехабилитација 

особа са моторним поремећајима ‐ МАС ‐ ДХ 

Универзитет у Београду ‐ Факултет за специјалну едукацију и рехабилитацију ‐ Специјална едукација и рехабилитација 

особа са моторним поремећајима ‐ МАС ‐ ДХ 

Универзитет у Београду ‐ Факултет за специјалну едукацију и рехабилитацију ‐ Специјална едукација и рехабилитација 

особа са моторним поремећајима ‐ ОАС ‐ ДХ 

Универзитет у Београду ‐ Факултет за специјалну едукацију и рехабилитацију ‐ Специјална едукација и рехабилитација 

особа са оштећеним видом ‐ ОАС ‐ ДХ 

Универзитет у Београду ‐ Факултет за специјалну едукацију и рехабилитацију ‐ Специјална едукација и рехабилитација 

особа са оштећењем вида ‐ МАС ‐ ДХ 

Универзитет у Београду ‐ Факултет за специјалну едукацију и рехабилитацију ‐ Специјална едукација и рехабилитација 

особа са тешкоћама у менталном развоју ‐ ОАС ‐ ДХ 
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Факултет за физичку хемију 

Универзитет у Београду ‐ Факултет за физичку хемију ‐ Физичка хемија ‐ МАС ‐ ПМ 

Универзитет у Београду ‐ Факултет за физичку хемију ‐ Физичка хемија ‐ ОАС ‐ ПМ 

Универзитет у Београду ‐ Факултет за физичку хемију ‐ Форензика‐ЗСП ‐ ССС ‐ ПМ 

Факултет организационих наука 

Универзитет у Београду ‐ Факултет организационих наука ‐ Електронско пословање и управљање системима ‐ МАС ‐ ТТ 

Универзитет у Београду ‐ Факултет организационих наука ‐ Инжењерски и оперативни менаџмент ‐ МАС ‐ ТТ 

Универзитет у Београду ‐ Факултет организационих наука ‐ Информациони системи и технологије ‐ МАС ‐ ТТ 

Универзитет у Београду ‐ Факултет организационих наука ‐ Информациони системи и технологије ‐ ОАС ‐ ТТ 

Универзитет у Београду ‐ Факултет организационих наука ‐ Информациони системи и технологије (студије на даљину) 

‐ ОАС ‐ ТТ 

Универзитет у Београду ‐ Факултет организационих наука ‐ Информациони системи и технологије (студије на даљину) 

‐ ОАС ‐ ТТ 

Универзитет у Београду ‐ Факултет организационих наука ‐ Међународно пословање и менаџмент ‐ МАС ‐ ДХ 

Универзитет у Београду ‐ Факултет организационих наука ‐ Менаџмент ‐ МАС ‐ ДХ 

Универзитет у Београду ‐ Факултет организационих наука ‐ Менаџмент ‐ САС ‐ ТТ 

Универзитет у Београду ‐ Факултет организационих наука ‐ Менаџмент ‐ САС ‐ ТТ 

Универзитет у Београду ‐ Факултет организационих наука ‐ Менаџмент ‐ ССС ‐ ТТ 

Универзитет у Београду ‐ Факултет организационих наука ‐ Менаџмент и организација ‐ МАС ‐ ТТ 

Универзитет у Београду ‐ Факултет организационих наука ‐ Менаџмент и организација ‐ ОАС ‐ ТТ 

Универзитет у Београду ‐ Факултет организационих наука ‐ Менаџмент у систему здравствене заштите (ЗСП) ‐ МАС ‐ 

МД 

Универзитет у Београду ‐ Факултет организационих наука ‐ Менаџмент у систему здравствене заштите (ЗСП) ‐ МАС ‐ 

МД 

Универзитет у Београду ‐ Факултет организационих наука ‐ Менаџмент у управи  (60ЕСПБ),једногодишње студије ‐ 

МАС ‐ ДХ 

Универзитет у Београду ‐ Факултет организационих наука ‐ Операциона истраживања и рачунарска статистика на 

српском и енглеском језику ‐ МАС ‐ ТТ 

Универзитет у Београду ‐ Факултет организационих наука ‐ Организационе науке ‐ САС ‐ ТТ 

Универзитет у Београду ‐ Факултет организационих наука ‐ Управљање квалитетом ‐ МАС ‐ ТТ 

Факултет политичких наука 

Универзитет у Београду ‐ Факултет политичких наука ‐ Еколошке политике ‐ МАС ‐ ДХ 

Универзитет у Београду ‐ Факултет политичких наука ‐ Интердисциплинарне мастер студије југоисточне Европе ‐ МАС ‐ 

ДХ 

Универзитет у Београду ‐ Факултет политичких наука ‐ Јавне управе,локалне самоуправе и јавних политика ‐ МАС ‐ ДХ 

Универзитет у Београду ‐ Факултет политичких наука ‐ Међународне студије ‐ МАС ‐ ДХ 
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Универзитет у Београду ‐ Факултет политичких наука ‐ Међународне студије ‐ МАС ‐ ДХ 

Универзитет у Београду ‐ Факултет политичких наука ‐ Међународне студије ‐ ОАС ‐ ДХ 

Универзитет у Београду ‐ Факултет политичких наука ‐ Новинарство ‐ МАС ‐ ДХ 

Универзитет у Београду ‐ Факултет политичких наука ‐ Новинарство ‐ ОАС ‐ ДХ 

Универзитет у Београду ‐ Факултет политичких наука ‐ Политикологије‐политичка аналитика и менаџмент у политици ‐ 

МАС ‐ ДХ 

Универзитет у Београду ‐ Факултет политичких наука ‐ Политиколошке студије ‐ МАС ‐ ДХ 

Универзитет у Београду ‐ Факултет политичких наука ‐ Политиколошке студије ‐ ОАС ‐ ДХ 

Универзитет у Београду ‐ Факултет политичких наука ‐ Регионалне студије ‐ МАС ‐ ДХ 

Универзитет у Београду ‐ Факултет политичких наука ‐ Социјална политика ‐ МАС ‐ ДХ 

Универзитет у Београду ‐ Факултет политичких наука ‐ Социјална политика и социјални рад ‐ ОАС ‐ ДХ 

Универзитет у Београду ‐ Факултет политичких наука ‐ Социјална политика и социјални рад ‐ ОАС ‐ ДХ 

Универзитет у Београду ‐ Факултет политичких наука ‐ Социјална рад ‐ МАС ‐ ДХ 

Факултет спорта и физичког васпитања 

Универзитет у Београду ‐ Факултет спорта и физичког васпитања ‐ Физичко васпитање и спорт ‐ МАС ‐ ДХ 

Универзитет у Београду ‐ Факултет спорта и физичког васпитања ‐ Физичко васпитање и спорт ‐ ОАС ‐ ДХ 

Фармацеутски факултет 

Универзитет у Београду ‐ Фармацеутски факултет ‐ Биолошки лекови ‐ САС ‐ МД 

Универзитет у Београду ‐ Фармацеутски факултет ‐ Биохемијска дијагностика (90 ЕСПБ) ‐ САС ‐ МД 

Универзитет у Београду ‐ Фармацеутски факултет ‐ Индустријска фармација ‐ САС ‐ МД 

Универзитет у Београду ‐ Фармацеутски факултет ‐ Козметика ‐ САС ‐ МД 

Универзитет у Београду ‐ Фармацеутски факултет ‐ Магистар фармације ‐ ИАС ‐ МД 

Универзитет у Београду ‐ Фармацеутски факултет ‐ Магистар фармације‐Медицински биохемичар ‐ ИАС ‐ МД 

Универзитет у Београду ‐ Фармацеутски факултет ‐ Токсиколошка процена ризика од загађивача животне средине ‐ 

САС ‐ МД 

Универзитет у Београду ‐ Фармацеутски факултет ‐ Фармаекономија и фармацеутска легислатива ‐ САС ‐ МД 

Универзитет у Београду ‐ Фармацеутски факултет ‐ Фармакотерапија у фармацеутској пракси (90 ЕСПБ) ‐ САС ‐ МД 

Универзитет у Београду ‐ Фармацеутски факултет ‐ Фармацеутска здравствена заштита ‐ САС ‐ МД 

Универзитет у Београду ‐ Фармацеутски факултет ‐ Фармацеутски менаџмент и маркетинг ‐ САС ‐ МД 

Универзитет у Београду ‐ Фармацеутски факултет ‐ Фармација 3 ‐ ССС ‐ МД 

Универзитет у Београду ‐ Фармацеутски факултет ‐ Фармација‐Медицинска биохемија ‐ ИАС ‐ МД 

Универзитет у Београду ‐ Фармацеутски факултет ‐ Фармација‐Медицинска биохемија ‐ ИАС ‐ МД 

Физички факултет 

Универзитет у Београду ‐ Физички факултет ‐ Метеорологија ‐ МАС ‐ ПМ 

Универзитет у Београду ‐ Физички факултет ‐ Метеорологија ‐ ОАС ‐ ПМ 
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Универзитет у Београду ‐ Физички факултет ‐ Општа физика ‐ МАС ‐ ПМ 

Универзитет у Београду ‐ Физички факултет ‐ Општа физика ‐ ОАС ‐ ПМ 

Универзитет у Београду ‐ Физички факултет ‐ Примењена и компијутерска физика ‐ МАС ‐ ПМ 

Универзитет у Београду ‐ Физички факултет ‐ Примењена и компијутерска физика ‐ ОАС ‐ ПМ 

Универзитет у Београду ‐ Физички факултет ‐ Теоријска и експериментална физика ‐ МАС ‐ ПМ 

Универзитет у Београду ‐ Физички факултет ‐ Теоријска и експериментална физика ‐ ОАС ‐ ПМ 

Филозофски факултет 

Универзитет у Београду ‐ Филoзофски факултет ‐ Андрагогија ‐ МАС ‐ ДХ 

Универзитет у Београду ‐ Филозофски факултет ‐ Андрагогија ‐ ОАС ‐ ДХ 

Универзитет у Београду ‐ Филозофски факултет ‐ Археологија ‐ МАС ‐ ДХ 

Универзитет у Београду ‐ Филозофски факултет ‐ Археологија ‐ ОАС ‐ ДХ 

Универзитет у Београду ‐ Филозофски факултет ‐ Етнологија и антропологија ‐ МАС ‐ ДХ 

Универзитет у Београду ‐ Филозофски факултет ‐ Етнологија и антропологија ‐ ОАС ‐ ДХ 

Универзитет у Београду ‐ Филозофски факултет ‐ Историја ‐ МАС ‐ ДХ 

Универзитет у Београду ‐ Филозофски факултет ‐ Историја ‐ ОАС ‐ ДХ 

Универзитет у Београду ‐ Филозофски факултет ‐ Историја уметности ‐ МАС ‐ ДХ 

Универзитет у Београду ‐ Филозофски факултет ‐ Историја уметности ‐ ОАС ‐ ДХ 

Универзитет у Београду ‐ Филозофски факултет ‐ Класичне науке ‐ МАС ‐ ДХ 

Универзитет у Београду ‐ Филозофски факултет ‐ Класичне науке ‐ ОАС ‐ ДХ 

Универзитет у Београду ‐ Филозофски факултет ‐ Образовање наставника предметне наставе ‐ МАС1 ‐ ДХ 

Универзитет у Београду ‐ Филозофски факултет ‐ Педагогија ‐ МАС ‐ ДХ 

Универзитет у Београду ‐ Филозофски факултет ‐ Педагогија ‐ ОАС ‐ ДХ 

Универзитет у Београду ‐ Филозофски факултет ‐ Психологија ‐ МАС ‐ ДХ 

Универзитет у Београду ‐ Филозофски факултет ‐ Психологија ‐ ОАС ‐ ДХ 

Универзитет у Београду ‐ Филозофски факултет ‐ Социологија ‐ МАС ‐ ДХ 

Универзитет у Београду ‐ Филозофски факултет ‐ Социологија ‐ ОАС ‐ ДХ 

Универзитет у Београду ‐ Филозофски факултет ‐ Филозофија ‐ МАС ‐ ДХ 

Универзитет у Београду ‐ Филозофски факултет ‐ Филозофија ‐ ОАС ‐ ДХ 

Филолошки факултет 

Универзитет у Београду ‐ Филолошки факултет ‐ Дидактика француског као страног језика‐ЗСП ‐ МАС ‐ ДХ 

Универзитет у Београду ‐ Филолошки факултет ‐ Језик,књижевност,култура ‐ ОАС ‐ ДХ 

Универзитет у Београду ‐ Филолошки факултет ‐ Језици,пословање и међународна трговина‐ЗСП ‐ МАС ‐ ДХ 

Универзитет у Београду ‐ Филолошки факултет ‐ Мастер‐језик,књижевност,култура ‐ МАС ‐ ДХ 

Универзитет у Београду ‐ Филолошки факултет ‐ Српска књижевност ‐ МАС ‐ ДХ 

Универзитет у Београду ‐ Филолошки факултет ‐ Српска књижевност и језик ‐ ОАС ‐ ДХ 

Универзитет у Београду ‐ Филолошки факултет ‐ Српска књижевност и језик са компаратистиком ‐ ОАС ‐ ДХ 
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Универзитет у Београду ‐ Филолошки факултет ‐ Српски језик ‐ МАС ‐ ДХ 

Универзитет у Београду ‐ Филолошки факултет ‐ Српски језик и књижевност ‐ ОАС ‐ ДХ 

Хемијски факултет 

Универзитет у Београду ‐ Хемијски факултет ‐ Биохемија ‐ МАС ‐ ПМ 

Универзитет у Београду ‐ Хемијски факултет ‐ Биохемија ‐ ОАС ‐ ПМ 

Универзитет у Београду ‐ Хемијски факултет ‐ Биохемичар ‐ ОАС ‐ ПМ 

Универзитет у Београду ‐ Хемијски факултет ‐ Дипломирани биохемичар ‐ МАС ‐ ПМ 

Универзитет у Београду ‐ Хемијски факултет ‐ Дипломирани хемичар ‐ МАС ‐ ПМ 

Универзитет у Београду ‐ Хемијски факултет ‐ Професор хемије ‐ ОАС ‐ ПМ 

Универзитет у Београду ‐ Хемијски факултет ‐ Хемија ‐ МАС ‐ ПМ 

Универзитет у Београду ‐ Хемијски факултет ‐ Хемија ‐ ОАС ‐ ПМ 

Универзитет у Београду ‐ Хемијски факултет ‐ Хемија животне средине ‐ МАС ‐ ПМ 

Универзитет у Београду ‐ Хемијски факултет ‐ Хемија животне средине ‐ ОАС ‐ ПМ 

Универзитет у Београду ‐ Хемијски факултет ‐ Хемичар ‐ ОАС ‐ ПМ 

Универзитет у Београду ‐ Хемијски факултет ‐ Хемичар за животну средину ‐ ОАС ‐ ПМ 

Шумарски факултет 

Универзитет у Београду ‐ Шумарски факултет ‐ Еколошко инжењерство у заштити земљишњих и водених ресурса ‐ 

ОАС ‐ ТТ 

Универзитет у Београду ‐ Шумарски факултет ‐ Еколошко инжењерство у заштити земљишњих и водних ресурса ‐ 

МАС1 ‐ ТТ 

Универзитет у Београду ‐ Шумарски факултет ‐ Пејзажна архитектура ‐ МАС1 ‐ ТТ 

Универзитет у Београду ‐ Шумарски факултет ‐ Пејзажна архитектура и хортикултура ‐ ОАС ‐ ТТ 

Универзитет у Београду ‐ Шумарски факултет ‐ Прерада дрвета ‐ ОАС ‐ ТТ 

Универзитет у Београду ‐ Шумарски факултет ‐ Технологије,менаџмент и пројектовање намештаја и производа од 

дрвета ‐ ОАС ‐ ТТ 

Универзитет у Београду ‐ Шумарски факултет ‐ Технологије,менаџмент и пројектовање намештаја и производа од 

дрвета ‐ ОСС ‐ ТТ 

Универзитет у Београду ‐ Шумарски факултет ‐ Трговина дрветом и производња дрвета ‐ САС ‐ ТТ 

Универзитет у Београду ‐ Шумарски факултет ‐ Шумарство ‐ ОАС ‐ ТТ 
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Универзитет у Новом Саду ‐ Академија уметности ‐ Монтажа у аудио‐визуелним медијима ‐ ОАС ‐ УМ 

Универзитет у Новом Саду ‐ Академија уметности ‐ Музикологија ‐ МАС ‐ УМ 

Универзитет у Новом Саду ‐ Академија уметности ‐ Музикологија ‐ ОАС ‐ УМ 

Универзитет у Новом Саду ‐ Академија уметности ‐ Музичка педагогија ‐ МАС ‐ УМ 

Универзитет у Новом Саду ‐ Академија уметности ‐ Музичка педагогија ‐ ОАС ‐ УМ 

Универзитет у Новом Саду ‐ Академија уметности ‐ Музичка продукција ‐ ОАС ‐ УМ 

Универзитет у Новом Саду ‐ Академија уметности ‐ Мултимедијална режија ‐ МАС ‐ УМ 

Универзитет у Новом Саду ‐ Академија уметности ‐ Мултимедијална режија ‐ ОАС ‐ УМ 

Универзитет у Новом Саду ‐ Академија уметности ‐ Нови ликовни медији ‐ МАС ‐ УМ 

Универзитет у Новом Саду ‐ Академија уметности ‐ Нови ликовни медији ‐ ОАС ‐ УМ 

Универзитет у Новом Саду ‐ Академија уметности ‐ Оргуље ‐ МАС ‐ УМ 

Универзитет у Новом Саду ‐ Академија уметности ‐ Оргуље ‐ ОАС ‐ УМ 

Универзитет у Новом Саду ‐ Академија уметности ‐ Продукција ‐ МАС ‐ УМ 

Универзитет у Новом Саду ‐ Академија уметности ‐ Продукција за аудиовизуелне медије ‐ ОАС ‐ УМ 

Универзитет у Новом Саду ‐ Академија уметности ‐ Сликање ‐ ОАС ‐ УМ 

Универзитет у Новом Саду ‐ Академија уметности ‐ Сликарство ‐ МАС ‐ УМ 

Универзитет у Новом Саду ‐ Академија уметности ‐ Снимање и дизајн звука ‐ МАС ‐ УМ 

Универзитет у Новом Саду ‐ Академија уметности ‐ Снимање и дизајн звука ‐ ОАС ‐ УМ 

Универзитет у Новом Саду ‐ Академија уметности ‐ Соло певање ‐ МАС ‐ УМ 

Универзитет у Новом Саду ‐ Академија уметности ‐ Соло певање ‐ ОАС ‐ УМ 

Универзитет у Новом Саду ‐ Академија уметности ‐ Фотографија ‐ МАС ‐ УМ 

Универзитет у Новом Саду ‐ Академија уметности ‐ Фотографија ‐ ОАС ‐ УМ 

Универзитет у Новом Саду ‐ Академија уметности ‐ Харфа ‐ МАС ‐ УМ 

Универзитет у Новом Саду ‐ Академија уметности ‐ Харфа ‐ ОАС ‐ УМ 

Универзитет у Новом Саду ‐ Академија уметности ‐ Цртање ‐ МАС ‐ УМ 

Грађевински факултет 

Универзитет у Новом Саду ‐ Грађевински факултет ‐ Грађевинарство ‐ МАС ‐ ТТ 

Универзитет у Новом Саду ‐ Грађевински факултет ‐ Грађевинарство ‐ ОАС ‐ ТТ 

Универзитет у Новом Саду ‐ Грађевински факултет ‐ Конструкције и материјали ‐ МАС ‐ ТТ 

Универзитет у Новом Саду ‐ Грађевински факултет ‐ Конструкције и материјали ‐ ОАС ‐ ТТ 

Универзитет у Новом Саду ‐ Грађевински факултет ‐ Хидротехника и водно инжењерство ‐ МАС ‐ ТТ 

Универзитет у Новом Саду ‐ Грађевински факултет ‐ Хидротехника и водно инжењерство ‐ ОАС ‐ ТТ 

Економски факултет 

Универзитет у Новом Саду ‐ Економски факултет ‐ Аграрна економија и агробизнис ‐ МАС ‐ ДХ 

Универзитет у Новом Саду ‐ Економски факултет ‐ Аграрна економија и агробизнис ‐ ОАС ‐ ДХ 

Универзитет у Новом Саду ‐ Економски факултет ‐ Аграрна економија и агробизнис ‐ ОАС ‐ ДХ 

Универзитет у Новом Саду ‐ Економски факултет ‐ Аграрни и рурални развој ‐ МАС ‐ ДХ 
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Универзитет у Новом Саду ‐ Економски факултет ‐ Агробизнис ‐ МАС ‐ ДХ 

Универзитет у Новом Саду ‐ Економски факултет ‐ Европска и међународна економија и бизнис ‐ МАС ‐ ДХ 

Универзитет у Новом Саду ‐ Економски факултет ‐ Европска и међународна економија и бизнис ‐ ОАС ‐ ДХ 

Универзитет у Новом Саду ‐ Економски факултет ‐ Квантитативна економија ‐ МАС ‐ ДХ 

Универзитет у Новом Саду ‐ Економски факултет ‐ Квантитативна економија ‐ ОАС ‐ ДХ 

Универзитет у Новом Саду ‐ Економски факултет ‐ Маркетинг ‐ МАС ‐ ДХ 

Универзитет у Новом Саду ‐ Економски факултет ‐ Маркетинг ‐ ОАС ‐ ДХ 

Универзитет у Новом Саду ‐ Економски факултет ‐ Маркетинг ‐ ОАС ‐ ДХ 

Универзитет у Новом Саду ‐ Економски факултет ‐ Менаџмент ‐ МАС ‐ ДХ 

Универзитет у Новом Саду ‐ Економски факултет ‐ Менаџмент ‐ ОАС ‐ ДХ 

Универзитет у Новом Саду ‐ Економски факултет ‐ Пословно информациони системи ‐ МАС ‐ ДХ 

Универзитет у Новом Саду ‐ Економски факултет ‐ Пословно информациони системи ‐ ОАС ‐ ДХ 

Универзитет у Новом Саду ‐ Економски факултет ‐ Рачуноводство и ревизија ‐ МАС ‐ ДХ 

Универзитет у Новом Саду ‐ Економски факултет ‐ Рачуноводство и ревизија ‐ ОАС ‐ ДХ 

Универзитет у Новом Саду ‐ Економски факултет ‐ Трговина ‐ МАС ‐ ДХ 

Универзитет у Новом Саду ‐ Економски факултет ‐ Трговина ‐ ОАС ‐ ДХ 

Универзитет у Новом Саду ‐ Економски факултет ‐ Финансије,банкарство и осигурање ‐ МАС ‐ ДХ 

Универзитет у Новом Саду ‐ Економски факултет ‐ Финансије,банкарство и осигурање ‐ ОАС ‐ ДХ 

Медицински факултет 

Универзитет у Новом Саду ‐ Медицински факултет ‐ Здравствена нега ‐ МАС ‐ МД 

Универзитет у Новом Саду ‐ Медицински факултет ‐ Здравствена нега‐Организатор здравствене неге ‐ ОАС ‐ МД 

Универзитет у Новом Саду ‐ Медицински факултет ‐ Здравствена нега‐Струковна медицинска сестра‐техничар ‐ ОСС ‐ 

МД 

Универзитет у Новом Саду ‐ Медицински факултет ‐ Медицина‐Доктор медицине на српском и енглеском језику ‐ ИАС ‐ 

МД 

Универзитет у Новом Саду ‐ Медицински факултет ‐ Медицинска рехабилитација ‐ ОАС ‐ МД 

Универзитет у Новом Саду ‐ Медицински факултет ‐ Специјална едукација ‐ МАС ‐ ДХ 

Универзитет у Новом Саду ‐ Медицински факултет ‐ Специјална едукација ‐ ОАС ‐ ДХ 

Универзитет у Новом Саду ‐ Медицински факултет ‐ Специјална рехабилитација ‐ МАС ‐ МД 

Универзитет у Новом Саду ‐ Медицински факултет ‐ Специјална рехабилитација ‐ ОАС ‐ МД 

Универзитет у Новом Саду ‐ Медицински факултет ‐ Стоматологија‐Доктор стоматологије на српском и енглеском 

језику ‐ ИАС ‐ МД 

Универзитет у Новом Саду ‐ Медицински факултет ‐ Фармација‐Магистар фармације на српском и енглеском језику ‐ 

ИАС ‐ МД 

Педагошки факултет 

Универзитет у Новом Саду ‐ Педагошки факултет ‐ Васпитач ‐ МАС ‐ ДХ 

Универзитет у Новом Саду ‐ Педагошки факултет ‐ Васпитач ‐ ОАС ‐ ДХ 
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Универзитет у Новом Саду ‐ Педагошки факултет ‐ Дизајнер медија у образовању ‐ МАС ‐ ДХ 

Универзитет у Новом Саду ‐ Педагошки факултет ‐ Дизајнер медија у образовању ‐ ОАС ‐ ДХ 

Универзитет у Новом Саду ‐ Педагошки факултет ‐ Учитељ ‐ МАС ‐ ДХ 

Универзитет у Новом Саду ‐ Педагошки факултет ‐ Учитељ ‐ ОАС ‐ ДХ 

Универзитет у Новом Саду ‐ Педагошки факултет ‐ Школски библиотекар ‐ ОАС ‐ ДХ 

Пољопривредни факултет 

Универзитет у Новом Саду ‐ Пољопривредни факултет ‐ Агроекологија и заштита животне средине ‐ ОАС ‐ ТТ 

Универзитет у Новом Саду ‐ Пољопривредни факултет ‐ Агроекономски ‐ МАС ‐ ДХ 

Универзитет у Новом Саду ‐ Пољопривредни факултет ‐ Агроекономски ‐ ОАС ‐ ДХ 

Универзитет у Новом Саду ‐ Пољопривредни факултет ‐ Агроиндустријско инжењерство ‐ ОАС4 ‐ ТТ 

Универзитет у Новом Саду ‐ Пољопривредни факултет ‐ Агротуризам и рурални развој ‐ ОАС ‐ ДХ 

Универзитет у Новом Саду ‐ Пољопривредни факултет ‐ Ветеринарска медицина ‐ ИАС ‐ МД 

Универзитет у Новом Саду ‐ Пољопривредни факултет ‐ Воћарство и виноградарство ‐ ОАС ‐ ТТ 

Универзитет у Новом Саду ‐ Пољопривредни факултет ‐ Гајење воћа и винове лозе ‐ МАС ‐ ТТ 

Универзитет у Новом Саду ‐ Пољопривредни факултет ‐ Гајење њивских биљака ‐ МАС ‐ ТТ 

Универзитет у Новом Саду ‐ Пољопривредни факултет ‐ Генетика,оплемењивање биљака и семенарство ‐ МАС ‐ ТТ 

Универзитет у Новом Саду ‐ Пољопривредни факултет ‐ Земљиште и исхрана биљака ‐ МАС ‐ ТТ 

Универзитет у Новом Саду ‐ Пољопривредни факултет ‐ Менаџмент вода у пољопривреди‐ЗСП ‐ МАС ‐ ТТ 

Универзитет у Новом Саду ‐ Пољопривредни факултет ‐ Органска пољопривреда ‐ МАС ‐ ТТ 

Универзитет у Новом Саду ‐ Пољопривредни факултет ‐ Органска пољопривреда ‐ ОАС ‐ ТТ 

Универзитет у Новом Саду ‐ Пољопривредни факултет ‐ Пејзажна архитектура ‐ МАС ‐ ТТ 

Универзитет у Новом Саду ‐ Пољопривредни факултет ‐ Пејзажна архитектура ‐ ОАС ‐ ТТ 

Универзитет у Новом Саду ‐ Пољопривредни факултет ‐ Пољопривредна техника ‐ МАС ‐ ТТ 

Универзитет у Новом Саду ‐ Пољопривредни факултет ‐ Пољопривредна техника ‐ ОАС ‐ ТТ 

Универзитет у Новом Саду ‐ Пољопривредни факултет ‐ Пољопривредно саветодавство‐Пољопривредни менаџер ‐ 

МАС ‐ ДХ 

Универзитет у Новом Саду ‐ Пољопривредни факултет ‐ Рурални развој и агротуризам ‐ МАС ‐ ТТ 

Универзитет у Новом Саду ‐ Пољопривредни факултет ‐ Сточарство ‐ МАС ‐ ТТ 

Универзитет у Новом Саду ‐ Пољопривредни факултет ‐ Сточарство ‐ ОАС ‐ ТТ 

Универзитет у Новом Саду ‐ Пољопривредни факултет ‐ Уређење и коришћење вода у пољопривреди ‐ ОАС ‐ ТТ 

Универзитет у Новом Саду ‐ Пољопривредни факултет ‐ Уређење,коришћење и заштита вода ‐ МАС ‐ ТТ 

Универзитет у Новом Саду ‐ Пољопривредни факултет ‐ Фитомедицина ‐ МАС ‐ ТТ 

Универзитет у Новом Саду ‐ Пољопривредни факултет ‐ Фитомедицина ‐ ОАС ‐ ТТ 

Универзитет у Новом Саду ‐ Пољопривредни факултет ‐ Хортикултура ‐ МАС ‐ ТТ 

Универзитет у Новом Саду ‐ Пољопривредни факултет ‐ Хортикултура ‐ ОАС ‐ ТТ 
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Природно‐математички факултет 

Универзитет у Новом Саду ‐ Природно‐математички факултет ‐ Биохемија ‐ МАС ‐ ПМ 

Универзитет у Новом Саду ‐ Природно‐математички факултет ‐ Биохемија ‐ ОАС ‐ ПМ 

Универзитет у Новом Саду ‐ Природно‐математички факултет ‐ Биохемија ‐ САС ‐ ПМ 

Универзитет у Новом Саду ‐ Природно‐математички факултет ‐ Географија ‐ МАС ‐ ПМ 

Универзитет у Новом Саду ‐ Природно‐математички факултет ‐ Географија ‐ МАС ‐ ПМ 

Универзитет у Новом Саду ‐ Природно‐математички факултет ‐ Дипломирани биолог ‐ ОАС ‐ ПМ 

Универзитет у Новом Саду ‐ Природно‐математички факултет ‐ Дипломирани еколог ‐ ОАС ‐ ПМ 

Универзитет у Новом Саду ‐ Природно‐математички факултет ‐ Дипломирани професор биологије ‐ ОАС ‐ ПМ 

Универзитет у Новом Саду ‐ Природно‐математички факултет ‐ Дипломирани професор географије ‐ ОАС ‐ ПМ 

Универзитет у Новом Саду ‐ Природно‐математички факултет ‐ Дипломирани професор математике ‐ ОАС ‐ ПМ 

Универзитет у Новом Саду ‐ Природно‐математички факултет ‐ Дипломирани туризмолог ‐ ОАС ‐ ПМ 

Универзитет у Новом Саду ‐ Природно‐математички факултет ‐ Заштита животне средине ‐ САС ‐ ПМ 

Универзитет у Новом Саду ‐ Природно‐математички факултет ‐ Заштита животне средине‐Аналитичар заштите 

животне средине ‐ МАС ‐ ПМ 

Универзитет у Новом Саду ‐ Природно‐математички факултет ‐ Заштита животне средине‐Аналитичар заштите 

животне средине ‐ ОАС4 ‐ ПМ 

Универзитет у Новом Саду ‐ Природно‐математички факултет ‐ Информатика ‐ МАС ‐ ПМ 

Универзитет у Новом Саду ‐ Природно‐математички факултет ‐ Информатика ‐ ОАС ‐ ПМ 

Универзитет у Новом Саду ‐ Природно‐математички факултет ‐ Информатика (180 ЕСПБ) ‐ ОАС ‐ ПМ 

Универзитет у Новом Саду ‐ Природно‐математички факултет ‐ Информатика (240 ЕСПБ) ‐ ОАС ‐ ПМ 

Универзитет у Новом Саду ‐ Природно‐математички факултет ‐ Контрола квалитета и управљања животном средином 

‐ ОАС ‐ ПМ 

Универзитет у Новом Саду ‐ Природно‐математички факултет ‐ Мастер биолог ‐ МАС ‐ ПМ 

Универзитет у Новом Саду ‐ Природно‐математички факултет ‐ Мастер еколог ‐ МАС ‐ ПМ 

Универзитет у Новом Саду ‐ Природно‐математички факултет ‐ Мастер професор биологије ‐ МАС ‐ ПМ 

Универзитет у Новом Саду ‐ Природно‐математички факултет ‐ Мастер професор географије ‐ МАС ‐ ПМ 

Универзитет у Новом Саду ‐ Природно‐математички факултет ‐ Мастер туризмолог ‐ МАС ‐ ПМ 

Универзитет у Новом Саду ‐ Природно‐математички факултет ‐ Математика ‐ МАС ‐ ПМ 

Универзитет у Новом Саду ‐ Природно‐математички факултет ‐ Математика ‐ ОАС ‐ ПМ 

Универзитет у Новом Саду ‐ Природно‐математички факултет ‐ Методика наставе хемија ‐ САС ‐ ПМ 

Универзитет у Новом Саду ‐ Природно‐математички факултет ‐ Настава информатике ‐ МАС ‐ ПМ 

Универзитет у Новом Саду ‐ Природно‐математички факултет ‐ Оптометрија ‐ ОАС ‐ ПМ 

Универзитет у Новом Саду ‐ Природно‐математички факултет ‐ Примењена математика ‐ МАС ‐ ПМ 

Универзитет у Новом Саду ‐ Природно‐математички факултет ‐ Професор математике ‐ МАС ‐ ПМ 

Универзитет у Новом Саду ‐ Природно‐математички факултет ‐ Репродуктивна биологија‐ЗСП ‐ МАС ‐ ПМ 

Универзитет у Новом Саду ‐ Природно‐математички факултет ‐ Физика ‐ МАС ‐ ПМ 

Универзитет у Новом Саду ‐ Природно‐математички факултет ‐ Физика ‐ ОАС ‐ ПМ 

Универзитет у Новом Саду ‐ Природно‐математички факултет ‐ Хемија ‐ МАС ‐ ПМ 
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Универзитет у Новом Саду ‐ Природно‐математички факултет ‐ Хемија ‐ ОАС ‐ ПМ 

Универзитет у Новом Саду ‐ Природно‐математички факултет ‐ Хемија ‐ САС ‐ ПМ 

Технички факултет "Михајло Пупин" 

Универзитет у Новом Саду ‐ Технички факултет "Михајло Пупин" ‐ Индустријско инжењерство ‐ МАС ‐ ТТ 

Универзитет у Новом Саду ‐ Технички факултет "Михајло Пупин" ‐ Индустријско инжењерство ‐ ОАС ‐ ТТ 

Универзитет у Новом Саду ‐ Технички факултет "Михајло Пупин" ‐ Инжењерска заштита животне средине‐ЗСП ‐ МАС ‐ 

ТТ 

Универзитет у Новом Саду ‐ Технички факултет "Михајло Пупин" ‐ Инжењерска заштита животне средине‐ЗСП ‐ ОАС ‐ 

ТТ 

Универзитет у Новом Саду ‐ Технички факултет "Михајло Пупин" ‐ Инжењерски менаџмент ‐ МАС ‐ ТТ 

Универзитет у Новом Саду ‐ Технички факултет "Михајло Пупин" ‐ Инжењерски менаџмент ‐ ОАС ‐ ТТ 

Универзитет у Новом Саду ‐ Технички факултет "Михајло Пупин" ‐ Информатика и техника у образовању ‐ МАС ‐ ТТ 

Универзитет у Новом Саду ‐ Технички факултет "Михајло Пупин" ‐ Информационе технологије ‐ МАС ‐ ТТ 

Универзитет у Новом Саду ‐ Технички факултет "Михајло Пупин" ‐ Информационе технологије ‐ ОАС ‐ ТТ 

Универзитет у Новом Саду ‐ Технички факултет "Михајло Пупин" ‐ Информационе технологије у Е‐Управи и пословним 

системима ‐ МАС ‐ ТТ 

Универзитет у Новом Саду ‐ Технички факултет "Михајло Пупин" ‐ Одевна технологија ‐ МАС ‐ ТТ 

Универзитет у Новом Саду ‐ Технички факултет "Михајло Пупин" ‐ Одевна технологија ‐ ОАС ‐ ТТ 

Технолошки факултет 

Универзитет у Новом Саду ‐ Технолошки факултет ‐ Биотехнологија ‐ МАС ‐ ТТ 

Универзитет у Новом Саду ‐ Технолошки факултет ‐ Биотехнологија ‐ ОАС ‐ ТТ 

Универзитет у Новом Саду ‐ Технолошки факултет ‐ Инжењерство материјала ‐ МАС ‐ ТТ 

Универзитет у Новом Саду ‐ Технолошки факултет ‐ Инжењерство материјала ‐ ОАС ‐ ТТ 

Универзитет у Новом Саду ‐ Технолошки факултет ‐ Микробиолошка безбедност хране ‐ САС ‐ ТТ 

Универзитет у Новом Саду ‐ Технолошки факултет ‐ Прехрамбено инжењерство ‐ МАС ‐ ТТ 

Универзитет у Новом Саду ‐ Технолошки факултет ‐ Прехрамбено инжењерство ‐ ОАС ‐ ТТ 

Универзитет у Новом Саду ‐ Технолошки факултет ‐ Фармацеутско инжењерство ‐ МАС ‐ ТТ 

Универзитет у Новом Саду ‐ Технолошки факултет ‐ Фармацеутско инжењерство ‐ ОАС ‐ ТТ 

Универзитет у Новом Саду ‐ Технолошки факултет ‐ Хемијско инжењерство ‐ МАС ‐ ТТ 

Универзитет у Новом Саду ‐ Технолошки факултет ‐ Хемијско инжењерство ‐ ОАС ‐ ТТ 

Универзитет у Новом Саду ‐ студије при универзитету 

Универзитет у Новом Саду ‐ Универзитет у Новом Саду ‐ Европске студије на српском и енглеском ‐ МАС ‐ ИМТ 

Универзитет у Новом Саду ‐ Универзитет у Новом Саду ‐ Мастер примењене статистике на српском и енглеском језику 

‐ МАС ‐ ИМТ 

Универзитет у Новом Саду ‐ Универзитет у Новом Саду ‐ Менаџмент ‐ МАС ‐ ИМТ 
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Универзитет у Новом Саду ‐ Универзитет у Новом Саду ‐ Омладински рад у заједници ‐ МАС ‐ ИМТ 

Универзитет у Новом Саду ‐ Универзитет у Новом Саду ‐ Право европских интеграција ‐ МАС ‐ ИМТ 

Универзитет у Новом Саду ‐ Универзитет у Новом Саду ‐ Предузетништво на српском и енглеском језику ‐ МАС ‐ ИМТ 

Универзитет у Новом Саду ‐ Универзитет у Новом Саду ‐ Професор стручних предмета на српском и мађарском језику 

‐ МАС ‐ ИМТ 

Универзитет у Новом Саду ‐ Универзитет у Новом Саду ‐ Родне студије ‐ МАС ‐ ИМТ 

Универзитет у Новом Саду ‐ Универзитет у Новом Саду ‐ Спортска медицина са физикотерапијом ‐ МАС ‐ ИМТ 

Учитељски факултет на мађарском наставном језику 

Универзитет у Новом Саду ‐ Учитељски факултет на мађарском наставном језику ‐ Образовање васпитача деце 

предшколског узраста ‐ ОАС ‐ ДХ 

Универзитет у Новом Саду ‐ Учитељски факултет на мађарском наставном језику ‐ Образовање учитеља ‐ ОАС ‐ ДХ 

Факултет спорта и физичког васпитања 

Универзитет у Новом Саду ‐ Факултет спорта и физичког васпитања ‐ Дипломирани професор физичког васпитања и 

спорта ‐ МАС ‐ ДХ 

Универзитет у Новом Саду ‐ Факултет спорта и физичког васпитања ‐ Професор физичког васпитања и спорта (180 

ЕСПБ) ‐ ОАС ‐ ДХ 

Универзитет у Новом Саду ‐ Факултет спорта и физичког васпитања ‐ Професор физичког васпитања и спорта (240 

ЕСПБ) ‐ ОАС ‐ ДХ 

Универзитет у Новом Саду ‐ Факултет спорта и физичког васпитања ‐ Спортски менаџер ‐ ОСС ‐ ДХ 

Универзитет у Новом Саду ‐ Факултет спорта и физичког васпитања ‐ Тренер ‐ ОСС ‐ ДХ 

Факултет техничких наука 

Универзитет у Новом Саду ‐ Факултет техничких наука ‐ Анимација у инжењерству на српском и енглеском језику ‐ 

МАС ‐ ТТ 

Универзитет у Новом Саду ‐ Факултет техничких наука ‐ Анимација у инжењерству на српском и енглеском језику ‐ ОАС 

‐ ТТ 

Универзитет у Новом Саду ‐ Факултет техничких наука ‐ Архитектура ‐ САС ‐ ТТ 

Универзитет у Новом Саду ‐ Факултет техничких наука ‐ Архитектура на српском и енглеском језику ‐ МАС ‐ ТТ 

Универзитет у Новом Саду ‐ Факултет техничких наука ‐ Архитектура на српском и енглеском језику ‐ ОАС ‐ ТТ 

Универзитет у Новом Саду ‐ Факултет техничких наука ‐ Биомедицинско инжењерство на српском и енглеском језику ‐ 

МАС ‐ ТТ 

Универзитет у Новом Саду ‐ Факултет техничких наука ‐ Биомедицинско инжењерство на српском и енглеском језику ‐ 

ОАС ‐ ТТ 

Универзитет у Новом Саду ‐ Факултет техничких наука ‐ Геодезија и геоматика ‐ САС ‐ ТТ 

Универзитет у Новом Саду ‐ Факултет техничких наука ‐ Геодезија и геоматика ‐ САС ‐ ТТ 

Универзитет у Новом Саду ‐ Факултет техничких наука ‐ Геодезија и геоматика на српском и енглеском језику ‐ МАС ‐ 
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ТТ 

Универзитет у Новом Саду ‐ Факултет техничких наука ‐ Геодезија и геоматика на српском и енглеском језику ‐ ОАС ‐ 

ТТ 

Универзитет у Новом Саду ‐ Факултет техничких наука ‐ Грађевинарство на српском и енглеском језику ‐ МАС ‐ ТТ 

Универзитет у Новом Саду ‐ Факултет техничких наука ‐ Грађевинарство на српском и енглеском језику ‐ ОАС ‐ ТТ 

Универзитет у Новом Саду ‐ Факултет техничких наука ‐ Графичко инжењерство и дизајн на српском и енглеском 

језику ‐ МАС ‐ ТТ 

Универзитет у Новом Саду ‐ Факултет техничких наука ‐ Графичко инжењерство и дизајн на српском и енглеском 

језику ‐ ОАС ‐ ТТ 

Универзитет у Новом Саду ‐ Факултет техничких наука ‐ Дигиталне технике,дизајн и продукција у архитектури и 

урбанизму на српском и енглеском језику ‐ МАС ‐ ТТ 

Универзитет у Новом Саду ‐ Факултет техничких наука ‐ Електроенергетика‐обновљиви извори електричне енергије ‐ 

ОСС ‐ ТТ 

Универзитет у Новом Саду ‐ Факултет техничких наука ‐ Електроенергетски софтверски инжењеринг на српском и 

енглеском језику ‐ МАС ‐ ТТ 

Универзитет у Новом Саду ‐ Факултет техничких наука ‐ Електроенергетски софтверски инжењеринг на српском и 

енглеском језику ‐ ОАС ‐ ТТ 

Универзитет у Новом Саду ‐ Факултет техничких наука ‐ Електроника и телекомуникације ‐ ОСС ‐ ТТ 

Универзитет у Новом Саду ‐ Факултет техничких наука ‐ Енергетика и процесна техника на српском и енглеском језику 

‐ МАС ‐ ТТ 

Универзитет у Новом Саду ‐ Факултет техничких наука ‐ Енергетика и процесна техника на српском и енглеском језику 

‐ ОАС ‐ ТТ 

Универзитет у Новом Саду ‐ Факултет техничких наука ‐ Енергетика,електроника и телекомуникације ‐ САС ‐ ТТ 

Универзитет у Новом Саду ‐ Факултет техничких наука ‐ Енергетика,електроника и телекомуникације ‐ ССС ‐ ТТ 

Универзитет у Новом Саду ‐ Факултет техничких наука ‐ Енергетика,електроника и телекомуникације на српском и 

енглеском језику ‐ МАС ‐ ТТ 

Универзитет у Новом Саду ‐ Факултет техничких наука ‐ Енергетика,електроника и телекомуникације на српском и 

енглеском језику ‐ ОАС ‐ ТТ 

Универзитет у Новом Саду ‐ Факултет техничких наука ‐ Енергетска ефикасност у зградарству ‐ САС ‐ ТТ 

Универзитет у Новом Саду ‐ Факултет техничких наука ‐ Енергетски менаџмент на српском и енглеском језику ‐ МАС ‐ 

ТТ 

Универзитет у Новом Саду ‐ Факултет техничких наука ‐ Индустријско инжењерство ‐ САС ‐ ТТ 

Универзитет у Новом Саду ‐ Факултет техничких наука ‐ Индустријско инжењерство на српском и енглеском језику ‐ 

МАС ‐ ТТ 

Универзитет у Новом Саду ‐ Факултет техничких наука ‐ Индустријско инжењерство на српском и енглеском језику ‐ 

ОАС ‐ ТТ 

Универзитет у Новом Саду ‐ Факултет техничких наука ‐ Индустријско инжењерство‐Напредне инжењерске 

технологије на српском и енглеском језику ‐ МАС ‐ ТТ 

Универзитет у Новом Саду ‐ Факултет техничких наука ‐ Индустријско инжењерство‐Развој и управљање животним 

циклусом на српском и енглеском језику‐ТЕМПУС ‐ МАС ‐ ТТ 
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Универзитет у Новом Саду ‐ Факултет техничких наука ‐ Инжењерска заштита животне средине‐ЗСП ‐ МАС ‐ ТТ 

Универзитет у Новом Саду ‐ Факултет техничких наука ‐ Инжењерска заштита животне средине‐ЗСП ‐ ОАС ‐ ТТ 

Универзитет у Новом Саду ‐ Факултет техничких наука ‐ Инжењерска заштита животне средине‐ЗСП ‐ ОАС ‐ ТТ 

Универзитет у Новом Саду ‐ Факултет техничких наука ‐ Инжењерски менаџмент ‐ САС ‐ ТТ 

Универзитет у Новом Саду ‐ Факултет техничких наука ‐ Инжењерски менаџмент ‐ ССС ‐ ТТ 

Универзитет у Новом Саду ‐ Факултет техничких наука ‐ Инжењерски менаџмент на српском и енглеском језику ‐ МАС ‐ 

ТТ 

Универзитет у Новом Саду ‐ Факултет техничких наука ‐ Инжењерски менаџмент на српском и енглеском језику ‐ ОАС ‐ 

ТТ 

Универзитет у Новом Саду ‐ Факултет техничких наука ‐ Инжењерски менаџмент‐МБА ‐ ССС ‐ ТТ 

Универзитет у Новом Саду ‐ Факултет техничких наука ‐ Инжењерство заштите животне средине ‐ САС ‐ ТТ 

Универзитет у Новом Саду ‐ Факултет техничких наука ‐ Инжењерство заштите животне средине на српском и 

енглеском језику ‐ МАС ‐ ТТ 

Универзитет у Новом Саду ‐ Факултет техничких наука ‐ Инжењерство заштите на раду на српском и енглеском језику ‐ 

ОАС ‐ ТТ 

Универзитет у Новом Саду ‐ Факултет техничких наука ‐ Инжењерство третмана и заштите вода на српском и 

енглеском ‐ МАС ‐ ТТ 

Универзитет у Новом Саду ‐ Факултет техничких наука ‐ Логистичко инжењерство и менаџмент на српском и 

енглеском језику ‐ МАС ‐ ТТ 

Универзитет у Новом Саду ‐ Факултет техничких наука ‐ Математика у техници на српском и енглеском језику ‐ МАС ‐ 

ТТ 

Универзитет у Новом Саду ‐ Факултет техничких наука ‐ Мерење и регулација на српском и енглеском језику ‐ МАС ‐ ТТ 

Универзитет у Новом Саду ‐ Факултет техничких наука ‐ Мерење и регулација на српском и енглеском језику ‐ ОАС ‐ ТТ 

Универзитет у Новом Саду ‐ Факултет техничких наука ‐ Механизација и конструктивно машинство на српском и 

енглеском језику ‐ МАС ‐ ТТ 

Универзитет у Новом Саду ‐ Факултет техничких наука ‐ Механизација и конструктивно машинство на српском и 

енглеском језику ‐ ОАС ‐ ТТ 

Универзитет у Новом Саду ‐ Факултет техничких наука ‐ Мехатроника на српском и енглеском језику ‐ МАС ‐ ТТ 

Универзитет у Новом Саду ‐ Факултет техничких наука ‐ Мехатроника на српском и енглеском језику ‐ ОАС ‐ ТТ 

Универзитет у Новом Саду ‐ Факултет техничких наука ‐ Мехатроника на српском и енглеском језику ‐ ОАС ‐ ТТ 

Универзитет у Новом Саду ‐ Факултет техничких наука ‐ Планирање и управљање регионалним развојем на српском и 

енглеском језику ‐ МАС ‐ ТТ 

Универзитет у Новом Саду ‐ Факултет техничких наука ‐ Поштански саобраћај и телекомуникације на српском и 

енглеском језику ‐ МАС ‐ ТТ 

Универзитет у Новом Саду ‐ Факултет техничких наука ‐ Поштански саобраћај и телекомуникације на српском и 

енглеском језику ‐ ОАС ‐ ТТ 

Универзитет у Новом Саду ‐ Факултет техничких наука ‐ Производно машинство на српском и енглеском језику ‐ МАС ‐ 

ТТ 

Универзитет у Новом Саду ‐ Факултет техничких наука ‐ Производно машинство на српском и енглеском језику ‐ ОАС ‐ 

ТТ 
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Универзитет у Новом Саду ‐ Факултет техничких наука ‐ Рачунарство и аутоматика на српском и енглеском језику ‐ 

МАС ‐ ТТ 

Универзитет у Новом Саду ‐ Факултет техничких наука ‐ Рачунарство и аутоматика на српском и енглеском језику ‐ 

ОАС ‐ ТТ 

Универзитет у Новом Саду ‐ Факултет техничких наука ‐ Саобраћај и транспорт на српском и енглеском језику ‐ МАС ‐ 

ТТ 

Универзитет у Новом Саду ‐ Факултет техничких наука ‐ Саобраћај и транспорт на српском и енглеском језику ‐ ОАС ‐ 

ТТ 

Универзитет у Новом Саду ‐ Факултет техничких наука ‐ Софтверске информационе технологије ‐ ОСС ‐ ТТ 

Универзитет у Новом Саду ‐ Факултет техничких наука ‐ Софтверске информационе технологије ‐ ОСС ‐ ТТ 

Универзитет у Новом Саду ‐ Факултет техничких наука ‐ Софтверско инжењерство и информационе технологије на 

српском и енглеском ‐ МАС ‐ ТТ 

Универзитет у Новом Саду ‐ Факултет техничких наука ‐ Софтверско инжењерство и информационе технологије на 

српском и енглеском ‐ ОАС ‐ ТТ 

Универзитет у Новом Саду ‐ Факултет техничких наука ‐ Сценска архитектура,техника и дизајн на српском и енглеском 

језику ‐ МАС ‐ ТТ 

Универзитет у Новом Саду ‐ Факултет техничких наука ‐ Сценска архитектура,техника и дизајн на српском и енглеском 

језику ‐ ОАС ‐ ТТ 

Универзитет у Новом Саду ‐ Факултет техничких наука ‐ Техничка механика и дизајн у техници на српском и енглеском 

језику ‐ МАС ‐ ТТ 

Универзитет у Новом Саду ‐ Факултет техничких наука ‐ Техничка механика и дизајн у техници на српском и енглеском 

језику ‐ ОАС ‐ ТТ 

Универзитет у Новом Саду ‐ Факултет техничких наука ‐ Управљање ризиком од катастрофалних догађаја и пожара на 

српском и енглеском језику ‐ МАС ‐ ТТ 

Универзитет у Новом Саду ‐ Факултет техничких наука ‐ Управљање ризиком од катастрофалних догађаја и пожара на 

српском и енглеском језику ‐ ОАС ‐ ТТ 

Универзитет у Новом Саду ‐ Факултет техничких наука ‐ Чисте енергетске технологије на српском и енглеском језику ‐ 

МАС ‐ ТТ 

Универзитет у Новом Саду ‐ Факултет техничких наука ‐ Чисте енергетске технологије на српском и енглеском језику ‐ 

ОАС ‐ ТТ 

Филозофски факултет 

Подаци о 33 студијска програма основних и мастер академских студија нису обезбеђени јер су послати Министарству 

на реакредитацију.  

Више информација на сајту факултета: 

http://www.ff.uns.ac.rs/studije/studije_osnovne.html 

http://www.ff.uns.ac.rs/studije/studije_master.html 
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Универзитет у Нишу ‐ Машински факултет ‐ Машинско инжењерство ‐ ОАС ‐ ТТ 

Универзитет у Нишу ‐ Машински факултет ‐ Управљање и примењено рачунарство ‐ ТЕМПУС ‐ МАС ‐ ТТ 

Медицински факултет 

Универзитет у Нишу ‐ Медицински факултет ‐ Медицина на српском и енглеском језику ‐ ИАС ‐ МД 

Универзитет у Нишу ‐ Медицински факултет ‐ Менаџмент у здравству ‐ МАС ‐ МД 

Универзитет у Нишу ‐ Медицински факултет ‐ Стоматологија на српском и енглеском језику ‐ ИАС ‐ МД 

Универзитет у Нишу ‐ Медицински факултет ‐ Струковна медицинска сестра/техничар‐специјалиста ‐ ССС ‐ МД 

Универзитет у Нишу ‐ Медицински факултет ‐ Струковна медицинска сестра‐техничар ‐ ОСС ‐ МД 

Универзитет у Нишу ‐ Медицински факултет ‐ Струковни зубни протетичар ‐ ОСС ‐ МД 

Универзитет у Нишу ‐ Медицински факултет ‐ Струковни инструментар‐специјалиста ‐ ССС ‐ МД 

Универзитет у Нишу ‐ Медицински факултет ‐ Струковни санитарно‐еколошки инжењер ‐ ОСС ‐ МД 

Универзитет у Нишу ‐ Медицински факултет ‐ Струковни санитарно‐еколошки инжењер‐специјалиста ‐ ССС ‐ МД 

Универзитет у Нишу ‐ Медицински факултет ‐ Фармацеутска медицина ‐ САС ‐ МД 

Универзитет у Нишу ‐ Медицински факултет ‐ Фармација на српском и енглеском језику ‐ ИАС ‐ МД 

Правни факултет 

Универзитет у Нишу ‐ Правни факултет ‐ Права ‐ МАС ‐ ДХ 

Универзитет у Нишу ‐ Правни факултет ‐ Права ‐ ОАС ‐ ДХ 

Универзитет у Нишу ‐ Правни факултет ‐ Права‐општи ‐ МАС1 ‐ ДХ 

Универзитет у Нишу ‐ Правни факултет ‐ Права‐унутрашњи послови ‐ МАС1 ‐ ДХ 

Природно‐математички факултет 

Универзитет у Нишу ‐ Природно‐математички факултет ‐ Биологија ‐ ОАС ‐ ПМ 

Универзитет у Нишу ‐ Природно‐математички факултет ‐ Географија ‐ ОАС ‐ ПМ 

Универзитет у Нишу ‐ Природно‐математички факултет ‐ Информатика ‐ ОАС ‐ ПМ 

Универзитет у Нишу ‐ Природно‐математички факултет ‐ Математика ‐ ОАС ‐ ПМ 

Универзитет у Нишу ‐ Природно‐математички факултет ‐ Физика ‐ ОАС ‐ ПМ 

Универзитет у Нишу ‐ Природно‐математички факултет ‐Хемија ‐ ОАС ‐ ПМ 

Технолошки факултет 

Универзитет у Нишу ‐ Технолошки факултет ‐ Прехрамбена технологија и биотехнологија ‐ МАС ‐ ТТ 

Универзитет у Нишу ‐ Технолошки факултет ‐ Прехрамбена технологија и биотехнологија ‐ ОАС ‐ ТТ 

Универзитет у Нишу ‐ Технолошки факултет ‐ Текстилне технологије ‐ МАС ‐ ТТ 

Универзитет у Нишу ‐ Технолошки факултет ‐ Текстилне технологије ‐ ОАС ‐ ТТ 

Универзитет у Нишу ‐ Технолошки факултет ‐ Хемијске технологије ‐ МАС ‐ ТТ 

Универзитет у Нишу ‐ Технолошки факултет ‐ Хемијске технологије ‐ ОАС ‐ ТТ 
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Учитељски факултет 

Универзитет у Нишу ‐ Учитељски факултет ‐ Образовање васпитача ‐ МАС ‐ ДХ 

Универзитет у Нишу ‐ Учитељски факултет ‐ Образовање васпитача ‐ ОАС ‐ ДХ 

Универзитет у Нишу ‐ Учитељски факултет ‐ Образовање учитеља ‐ МАС ‐ ДХ 

Универзитет у Нишу ‐ Учитељски факултет ‐ Образовање учитеља ‐ ОАС ‐ ДХ 

Факултет заштите на раду 

Универзитет у Нишу ‐ Факултет заштите на раду ‐ Заштита на раду ‐ МАС ‐ ТТ 

Универзитет у Нишу ‐ Факултет заштите на раду ‐ Заштита од пожара ‐ МАС ‐ ТТ 

Универзитет у Нишу ‐ Факултет заштите на раду ‐ Заштита радне и животне средине ‐ ОАС ‐ ТТ 

Универзитет у Нишу ‐ Факултет заштите на раду ‐ Инжињерство заштите животне средине ‐ МАС ‐ ТТ 

Универзитет у Нишу ‐ Факултет заштите на раду ‐ Управљање ванредним ситуацијама ‐ МАС ‐ ТТ 

Универзитет у Нишу ‐ Факултет заштите на раду ‐ Управљање комуналним системом ‐ МАС ‐ ТТ 

Факултет спорта и физичког васпитања 

Универзитет у Нишу ‐ Факултет спорта и физичког васпитања ‐ Спорт ‐ ОСС ‐ ДХ 

Универзитет у Нишу ‐ Факултет спорта и физичког васпитања ‐ Физичко васпитање и спорт ‐ МАС ‐ ДХ 

Универзитет у Нишу ‐ Факултет спорта и физичког васпитања ‐ Физичко васпитање и спорт ‐ ОАС ‐ ДХ 

Факултет уметности 

Универзитет у Нишу ‐ Факултет уметности ‐ Гитара ‐ ОАС ‐ УМ 

Универзитет у Нишу ‐ Факултет уметности ‐ Графички дизајн ‐ МАС ‐ УМ 

Универзитет у Нишу ‐ Факултет уметности ‐ Графички дизајн ‐ ОАС ‐ УМ 

Универзитет у Нишу ‐ Факултет уметности ‐ Гудачки инструменти ‐ ОАС ‐ УМ 

Универзитет у Нишу ‐ Факултет уметности ‐ Дувачки инструменти ‐ ОАС ‐ УМ 

Универзитет у Нишу ‐ Факултет уметности ‐ Извођачке уметности ‐ МАС ‐ УМ 

Универзитет у Нишу ‐ Факултет уметности ‐ Клавир ‐ ОАС ‐ УМ 

Универзитет у Нишу ‐ Факултет уметности ‐ Општа музичка педагогија ‐ ОАС ‐ УМ 

Универзитет у Нишу ‐ Факултет уметности ‐ Општа музичка педагогија‐једногодишње студије ‐ МАС ‐ УМ 

Универзитет у Нишу ‐ Факултет уметности ‐ Сликарство ‐ МАС ‐ УМ 

Универзитет у Нишу ‐ Факултет уметности ‐ Сликарство ‐ ОАС ‐ УМ 

Универзитет у Нишу ‐ Факултет уметности ‐ Соло певање ‐ ОАС ‐ УМ 

Универзитет у Нишу ‐ Факултет уметности ‐ Хармоника ‐ ОАС ‐ УМ 

Филозофски факултет 

Универзитет у Нишу ‐ Филозофски факултет ‐ Англистика ‐ МАС ‐ ДХ 

Универзитет у Нишу ‐ Филозофски факултет ‐ Англистика ‐ ОАС ‐ ДХ 
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Универзитет у Нишу ‐ Филозофски факултет ‐ Историја ‐ МАС ‐ ДХ 

Универзитет у Нишу ‐ Филозофски факултет ‐ Историја ‐ ОАС ‐ ДХ 

Универзитет у Нишу ‐ Филозофски факултет ‐ Комуницирање и односи са јавношћу ‐ ОАС ‐ ДХ 

Универзитет у Нишу ‐ Филозофски факултет ‐ Новинарство ‐ МАС ‐ ДХ 

Универзитет у Нишу ‐ Филозофски факултет ‐ Новинарство ‐ ОАС ‐ ДХ 

Универзитет у Нишу ‐ Филозофски факултет ‐ Педагогија ‐ МАС ‐ ДХ 

Универзитет у Нишу ‐ Филозофски факултет ‐ Педагогија ‐ ОАС ‐ ДХ 

Универзитет у Нишу ‐ Филозофски факултет ‐ Психологија ‐ МАС ‐ ДХ 

Универзитет у Нишу ‐ Филозофски факултет ‐ Психологија ‐ ОАС ‐ ДХ 

Универзитет у Нишу ‐ Филозофски факултет ‐ Руски језик ‐ ОАС ‐ ДХ 

Универзитет у Нишу ‐ Филозофски факултет ‐ Социологија ‐ ОАС ‐ ДХ 

Универзитет у Нишу ‐ Филозофски факултет ‐ Социологија‐научно истраживачки смер ‐ МАС ‐ ДХ 

Универзитет у Нишу ‐ Филозофски факултет ‐ Социологија‐социјална политика ‐ МАС ‐ ДХ 

Универзитет у Нишу ‐ Филозофски факултет ‐ Србистика ‐ ОАС ‐ ДХ 

Универзитет у Нишу ‐ Филозофски факултет ‐ Филозофија ‐ ОАС ‐ ДХ 

Универзитет у Нишу ‐ Филозофски факултет ‐ Филологија ‐ МАС ‐ ДХ 

Универзитет у Нишу ‐ Филозофски факултет ‐ Француски језик и књижевност ‐ ОАС ‐ДХ 
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Природно‐математички факултет 

Универзитет у Крагујевцу ‐ Природно‐математички факултет ‐ Биолог ‐ ОАС ‐ ПМ 

Универзитет у Крагујевцу ‐ Природно‐математички факултет ‐ Екологија ‐ ОАС ‐ ПМ 

Универзитет у Крагујевцу ‐ Природно‐математички факултет ‐ Екологија ‐ ОСС ‐ ПМ 

Универзитет у Крагујевцу ‐ Природно‐математички факултет ‐ Информатичар ‐ ОАС ‐ ПМ 

Универзитет у Крагујевцу ‐ Природно‐математички факултет ‐ Математичар ‐ ОАС ‐ ПМ 

Универзитет у Крагујевцу ‐ Природно‐математички факултет ‐ Физика ‐ МАС1 ‐ ПМ 

Универзитет у Крагујевцу ‐ Природно‐математички факултет ‐ Физика ‐ ОАС ‐ ПМ 

Универзитет у Крагујевцу ‐ Природно‐математички факултет ‐ Физичар ‐ МАС ‐ ПМ 

Универзитет у Крагујевцу ‐ Природно‐математички факултет ‐ Физичар ‐ ОАС ‐ ПМ 

Универзитет у Крагујевцу ‐ Природно‐математички факултет ‐ Хемија ‐ ОАС ‐ ПМ 

Универзитет у Крагујевцу ‐ Природно‐математички факултет ‐ Хемичар ‐ ОАС ‐ ПМ 

Учитељски факултет 

Универзитет у Крагујевцу ‐ Учитељски факултет ‐ Васпитач ‐ МАС ‐ ДХ 

Универзитет у Крагујевцу ‐ Учитељски факултет ‐ Васпитач ‐ ОАС ‐ ДХ 

Универзитет у Крагујевцу ‐ Учитељски факултет ‐ Учитељ ‐ МАС ‐ ДХ 

Универзитет у Крагујевцу ‐ Учитељски факултет ‐ Учитељ ‐ ОАС ‐ ДХ 

Факултет за машинство и грађевинарство 

Универзитет у Крагујевцу ‐ Факултет за машинство и грађевинарство ‐ Грађевинско инжињерство‐ЗСП ‐ ОАС ‐ ТТ 

Универзитет у Крагујевцу ‐ Факултет за машинство и грађевинарство ‐ Машинско инжињерство ‐ ОАС ‐ ТТ 

Факултет за хотелијерство и туризам 

Универзитет у Крагујевцу ‐ Факултет за хотијелерство и туризам ‐ Менаџмент у туризму ‐ МАС ‐ ДХ 

Универзитет у Крагујевцу ‐ Факултет за хотијелерство и туризам ‐ Менаџмент у хотелијерству ‐ МАС ‐ ДХ 

Универзитет у Крагујевцу ‐ Факултет за хотијелерство и туризам ‐ Хотелијерство и туризам ‐ ОАС ‐ ДХ 

Факултет инжењерских наука 

Универзитет у Крагујевцу ‐ Факултет инжењерских наука ‐ Аутомобилско инжињерство ‐ МАС ‐ ТТ 

Универзитет у Крагујевцу ‐ Факултет инжењерских наука ‐ Аутомобилско инжињерство ‐ ОАС ‐ ТТ 

Универзитет у Крагујевцу ‐ Факултет инжењерских наука ‐ Војноиндустријско инжињерство‐ЗСП ‐ МАС ‐ ТТ 

Универзитет у Крагујевцу ‐ Факултет инжењерских наука ‐ Војноиндустријско инжињерство‐ЗСП ‐ ОАС ‐ ТТ 

Универзитет у Крагујевцу ‐ Факултет инжењерских наука ‐ Индустријско инжињерство‐Пословно информациони 

системи ‐ МАС ‐ ТТ 

Универзитет у Крагујевцу ‐ Факултет инжењерских наука ‐ Инжињерски менаџмент ‐ МАС ‐ ТТ 

Универзитет у Крагујевцу ‐ Факултет инжењерских наука ‐ Машинско инжињерство ‐ МАС ‐ ТТ 
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Универзитет у Крагујевцу ‐ Факултет инжењерских наука ‐ Машинско инжињерство ‐ ОАС ‐ ТТ 

Универзитет у Крагујевцу ‐ Факултет инжењерских наука ‐ Урбано инжињерство ‐ ОАС ‐ ТТ 

Факултет медицинских наука 

Универзитет у Крагујевцу ‐ Факултет медицинских наука ‐ Медицина ‐ ИАС ‐ МД 

Универзитет у Крагујевцу ‐ Факултет медицинских наука ‐ Стоматологија ‐ ИАС ‐ МД 

Универзитет у Крагујевцу ‐ Факултет медицинских наука ‐ Струковна медицинска сестра‐Техничар ‐ ОСС ‐ МД 

Универзитет у Крагујевцу ‐ Факултет медицинских наука ‐ Струковни терапеут ‐ ОСС ‐ МД 

Универзитет у Крагујевцу ‐ Факултет медицинских наука ‐ Фармација ‐ ИАС ‐ МД 

Факултет техничких наука 

Универзитет у Крагујевцу ‐ Факултет техничких наука ‐ Електротехничко и рачунарско инжињерство ‐ МАС ‐ ТТ 

Универзитет у Крагујевцу ‐ Факултет техничких наука ‐ Електротехничко и рачунарско инжињерство ‐ ОАС ‐ ТТ 

Универзитет у Крагујевцу ‐ Факултет техничких наука ‐ Инжењерски менаџмент ‐ МАС ‐ ТТ 

Универзитет у Крагујевцу ‐ Факултет техничких наука ‐ Инжењерски менаџмент ‐ ОАС ‐ ТТ 

Универзитет у Крагујевцу ‐ Факултет техничких наука ‐ Инжењерски менаџмент ‐ ОАС ‐ ТТ 

Универзитет у Крагујевцу ‐ Факултет техничких наука ‐ Инжењерски менаџмент ‐ ОАС ‐ ТТ 

Универзитет у Крагујевцу ‐ Факултет техничких наука ‐ Информационе технологије ‐ ОАС ‐ ТТ 

Универзитет у Крагујевцу ‐ Факултет техничких наука ‐ Мехатроника ‐ МАС ‐ ИМТ 

Универзитет у Крагујевцу ‐ Факултет техничких наука ‐ Мехатроника ‐ ОАС ‐ ИМТ 

Универзитет у Крагујевцу ‐ Факултет техничких наука ‐ Предузетнички менаџмент ‐ ОАС ‐ ТТ 

Универзитет у Крагујевцу ‐ Факултет техничких наука ‐ Техника и информатика ‐ ИАС ‐ ИМТ 

Филолошко‐уметнички факултет 

Универзитет у Крагујевцу ‐ Филолошко‐уметнички факултет ‐ Графички дизајн ‐ МАС‐ УМ 

Универзитет у Крагујевцу ‐ Филолошко‐уметнички факултет ‐ Графички дизајн ‐ ОАС‐ УМ 

Универзитет у Крагујевцу ‐ Филолошко‐уметнички факултет ‐ Гудачки инструменти ‐ ОАС‐ УМ 

Универзитет у Крагујевцу ‐ Филолошко‐уметнички факултет ‐ Енглески језик и књижевност ‐ МАС ‐ ДХ 

Универзитет у Крагујевцу ‐ Филолошко‐уметнички факултет ‐ Енглески језик и књижевност ‐ ОАС ‐ ДХ 

Универзитет у Крагујевцу ‐ Филолошко‐уметнички факултет ‐ Зидно слиакрство ‐ МАС‐ УМ 

Универзитет у Крагујевцу ‐ Филолошко‐уметнички факултет ‐ Зидно сликарство ‐ ОАС‐ УМ 

Универзитет у Крагујевцу ‐ Филолошко‐уметнички факултет ‐ Клавир ‐ ОАС‐ УМ 

Универзитет у Крагујевцу ‐ Филолошко‐уметнички факултет ‐ Музика у медијима ‐ МАС‐ УМ 

Универзитет у Крагујевцу ‐ Филолошко‐уметнички факултет ‐ Музика у медијима ‐ ОАС ‐ УМ 

Универзитет у Крагујевцу ‐ Филолошко‐уметнички факултет ‐ Музичка педагогија ‐ МАС‐ УМ 

Универзитет у Крагујевцу ‐ Филолошко‐уметнички факултет ‐ Музичка педагогија ‐ ОАС‐ УМ 

Универзитет у Крагујевцу ‐ Филолошко‐уметнички факултет ‐ Немачки језик и књижевност ‐ МАС‐ ДХ 

Универзитет у Крагујевцу ‐ Филолошко‐уметнички факултет ‐ Немачки језик и књижевност ‐ ОАС ‐ ДХ 
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Универзитет у Крагујевцу ‐ Филолошко‐уметнички факултет ‐ Соло певање ‐ ОАС‐ УМ 

Универзитет у Крагујевцу ‐ Филолошко‐уметнички факултет ‐ Српски језик и књижевност ‐ МАС‐ ДХ 

Универзитет у Крагујевцу ‐ Филолошко‐уметнички факултет ‐ Српски језик и књижевност ‐ ОАС ‐ ДХ 

Универзитет у Крагујевцу ‐ Филолошко‐уметнички факултет ‐ Српски језик и књижевност‐Српски као страни језик ‐ 

МАС‐ ДХ 

Универзитет у Крагујевцу ‐ Филолошко‐уметнички факултет ‐ Унутрашња архитектура ‐ ОАС‐ УМ 

Универзитет у Крагујевцу ‐ Филолошко‐уметнички факултет ‐ Флаута ‐ ОАС‐ УМ 

Универзитет у Крагујевцу ‐ Филолошко‐уметнички факултет ‐ Француски језик и књижевност ‐ МАС‐ ДХ 

Универзитет у Крагујевцу ‐ Филолошко‐уметнички факултет ‐ Француски језик и књижевност ‐ ОАС ‐ ДХ 

Универзитет у Крагујевцу ‐ Филолошко‐уметнички факултет ‐ Хармоника ‐ МАС‐ УМ 

Универзитет у Крагујевцу ‐ Филолошко‐уметнички факултет ‐ Хармоника ‐ ОАС‐ УМ 

Универзитет у Крагујевцу ‐ Филолошко‐уметнички факултет ‐ Шпански језик и хиспанске књижевности ‐ МАС‐ ДХ 

Универзитет у Крагујевцу ‐ Филолошко‐уметнички факултет ‐ Шпански језик и хиспанске књижевности ‐ ОАС ‐ ДХ 
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Сингидунум Универзитет ‐ Пословни факултет ‐ Рачуноводство ‐ ОАС ‐ ДХ 

Сингидунум Универзитет ‐ Пословни факултет ‐ Туризам и хотелијерство ‐ ОАС ‐ ДХ 

Сингидунум Универзитет ‐ Пословни факултет ‐ Финансије и банкарство ‐ ОАС ‐ ДХ 

Сингидунум Универзитет ‐ Универзитет "Сингидунум",Интегрисани универзитет,Београд‐Високошколска јединица на 

седишта установе без својства правног лица,Нови Сад ‐ Пословна економија на српском и енглеском језику ‐ ОАС ‐ ДХ 

Сингидунум Универзитет ‐ Универзитет "Сингидунум",Интегрисани универзитет,Београд‐Високошколска јединица на 

седишта установе без својства правног лица,Нови Сад ‐ Туризам и хотелијерство на српском и енглеском језику ‐ ОАС ‐ 

ДХ 

Сингидунум Универзитет ‐ Факултет за економију,финансије и администрацију ‐ Економија ‐ МАС ‐ ДХ 

Сингидунум Универзитет ‐ Факултет за економију,финансије и администрацију ‐ Економија ‐ ОАС ‐ ДХ 

Сингидунум Универзитет ‐ Факултет за економију,финансије и администрацију ‐ Менаџмент ‐ МАС ‐ ДХ 

Сингидунум Универзитет ‐ Факултет за економију,финансије и администрацију ‐ Менаџмент ‐ ОАС ‐ ДХ 

Сингидунум Универзитет ‐ Факултет за медије и комуникацију ‐ Дигиталне уметности ‐ МАС ‐ ДХ 

Сингидунум Универзитет ‐ Факултет за медије и комуникацију ‐ Дигитални маркетинг ‐ ОАС ‐ ИМТ 

Сингидунум Универзитет ‐ Факултет за медије и комуникацију ‐ Комуникације ‐ ОАС ‐ ДХ 

Сингидунум Универзитет ‐ Факултет за медије и комуникацију ‐ Комуникације‐култура глобалних медија ‐ МАС ‐ ДХ 

Сингидунум Универзитет ‐ Факултет за медије и комуникацију ‐ Новинарство ‐ ОАС ‐ ДХ 

Сингидунум Универзитет ‐ Факултет за медије и комуникацију ‐ Примењена психологија ‐ МАС ‐ ДХ 

Сингидунум Универзитет ‐ Факултет за медије и комуникацију ‐ Психологија ‐ ОАС ‐ ДХ 

Сингидунум Универзитет ‐ Факултет за примењену екологију ‐ Заштита животне средине ‐ МАС1 ‐ ПМ 

Сингидунум Универзитет ‐ Факултет за примењену екологију ‐ Заштита животне средине ‐ ОАС ‐ ПМ 

Сингидунум Универзитет ‐ Факултет за примењену екологију ‐ Интегрално управљање природним ресурсима ‐ МАС1 ‐ 

ПМ 
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СРОДНОСТ ДИПЛОМЕ 
 

Сродност дипломе у ВОДИЧУ биће изграђена према припадајућој образовно‐научној и 
образовно‐уметничкој области, за различите врсте студија на пет универзитета у конзорцијуму 
Темпус пројекта „CareerS“.  

Овде је приказана подела образовно‐научних и образовно‐уметничких области из Листе 
стручних, академских и научних назива Националног савета за високо образовање (Службени 
гласник РС, број 81/2010). Овим правилником утврђује се листа стручних, академских и научних 
назива са назнаком звања одговарајућег степена студија из одговарајућих образовно‐научних и 
образовно‐уметничких области и скраћенице тих назива. Листа се усклађује са релевантним 
међународним класификацијама образовних профила и научних дисциплина и Националним 
оквиром квалификацијама (НОК). 

Постоји пет поља:   

• Природно‐математичке науке, 
• Техничко‐технолошке науке,  
• Друштвено‐хуманистичке науке,  
• Медицинске науке и  
• Уметност.   

Податак који се налази у Додатку дипломи јесте одговарајући стручни, академски, односно 
научни назив дипломираног студента, и он одговара једној образовно‐научној или образовно‐
уметничкој области.     

ПОЉЕ 1: Природно‐математичке науке 

ОБРАЗОВНО‐НАУЧНЕ ОБЛАСТИ: 

• БИОЛОШКЕ НАУКЕ 
• ГЕО‐НАУКЕ 
• МАТЕМАТИЧКЕ НАУКЕ 
• НАУКЕ О ЗАШТИТИ ЖИВОТНЕ СРЕДИНЕ 
• РАЧУНАРСКЕ НАУКЕ 
• ФИЗИЧКЕ НАУКЕ 
• ФИЗИЧКО‐ХЕМИЈСКЕ НАУКЕ 
• ХЕМИЈСКЕ НАУКЕ 
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Поље 2: Техничко‐технолошке науке 

ОБРАЗОВНО‐НАУЧНЕ ОБЛАСТИ: 

• АРХИТЕКТУРА 
• БИОТЕХНИЧКЕ НАУКЕ 
• ГРАЂЕВИНСКО ИНЖЕЊЕРСТВО 
• ГЕОДЕТСКО ИНЖЕЊЕРСТВО 
• ЕЛЕКТРОТЕХНИЧКО И РАЧУНАРСКО ИНЖЕЊЕРСТВО 
• ИНДУСТРИЈСКО ИНЖЕЊЕРСТВО И ИНЖЕЊЕРСКИ МЕНАЏМЕНТ 
• ИНЖЕЊЕРСТВО ЗАШТИТЕ ЖИВОТНЕ СРЕДИНЕ И ЗАШТИТА НА РАДУ 
• МАШИНСКО ИНЖЕЊЕРСТВО 
• ОРГАНИЗАЦИОНЕ НАУКЕ 
• РУДАРСКО ИНЖЕЊЕРСТВО 
• ГЕОЛОШКО ИНЖЕРЕРСТВО 
• САОБРАЋАЈНО ИНЖЕЊЕРСТВО 
• ТЕХНОЛОШКО ИНЖЕЊЕРСТВО 
• МЕТАЛУРШКО ИНЖЕЊЕРСТВО 

Поље 3: Друштвено‐хуманистичке науке 

ОБРАЗОВНО‐НАУЧНЕ ОБЛАСТИ: 

• БИБЛИОТЕКСТСТВО, АРХИВАРСТВО И МУЗЕОЛОГИЈА 
• ЕКОНОМСКЕ НАУКЕ 
• ИСТОРИЈСКЕ, АРХЕОЛОШКЕ И КЛАСИЧНЕ НАУКЕ 
• КУЛТУРОЛОШКЕ НАУКЕ И КОМУНИКОЛОГИЈА 
• МЕНАЏМЕНТ И БИЗНИС 
• ПЕДАГОШКЕ И АНДРАГОШКЕ НАУКЕ 
• ПОЛИТИЧКЕ НАУКЕ 
• ПРАВНЕ НАУКЕ 
• ПСИХОЛОШКЕ НАУКЕ 
• СОЦИОЛОШКЕ НАУКЕ 
• ТЕОЛОГИЈА 
• ФИЛОЗОФИЈА 
• ФИЛОЛОШКЕ НАУКЕ 
• НАУКЕ О УМЕТНОСТИМА 
• ФИЗИЧКО ВАСПИТАЊЕ И СПОРТ 
• СПЕЦИЈАЛНА ЕДУКАЦИЈА И РЕХАБИЛИТАЦИЈА 
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Поље 3: Медицинске науке 

ОБРАЗОВНО‐НАУЧНЕ ОБЛАСТИ:  

• ВЕТЕРИНАРСКЕ НАУКЕ 
• МЕДИЦИНСКЕ НАУКЕ 
• СТОМАТОЛОШКЕ НАУКЕ 
• ФАРМАЦЕУТСКЕ НАУКЕ 

Поље 4: Уметност 

ОБРАЗОВНО‐УМЕТНИЧКЕ ОБЛАСТИ: 

• ДРАМСКЕ И АУДИОВИЗУЕЛНЕ УМЕТНОСТИ 
• ЛИКОВНЕ УМЕТНОСТИ 
• МУЗИЧКА УМЕТНОСТ 
• ПРИМЕЊЕНЕ УМЕТНОСТИ И ДИЗАЈН 

 

Стручни, академски, односно научни назив интердисциплинарних, мултидисциплинарних, 
трансдисциплинарних студијских програма (у даљем тексту: ИМТ) и двопредметних студијских 
програма утврђује се у поступку акредитације студијског програма, на предлог високошколске 
установе. Утврђивање стручног, академског, односно научног назива ИМТ врши се методом 
комбиновањем целина или делова две најважније образовно‐научне, односно образовно‐
уметничке области студијског програма. 

Најважније области ИМТ и њихов редослед утврђују се на основу релативне величине наставног 
градива и броја ЕСПБ бодова области садржаних у ИМТ. На пример за академске основне ИМТ 
студије (180 ЕСПБ) утврђени су следећи називи: инжењер мехатронике, инжењер 
информационих технологија, инжењер текстилства и дизајна, инжењер графичког инжењерства 
и дизајна, инжењер примењене математике, инжењер примењене физике, инжењер 
биомедицинског инжењерства, инжењер пејзажне архитектуре, библиотекар – информатичар, 
менаџер безбедности, криминалиста, просторни планер, туризмолог, демограф. За основне 
ИМТ академске студија (240 ЕСПБ):  дипломирани инжењер мехатронике,  дипломирани 
инжењер информационих технологија, дипломирани инжењер текстилства и дизајна, 
дипломирани инжењер графичког инжењерства и дизајна, дипломирани инжењер примењене 
математике, дипломирани инжењер примењене физике, дипломирани инжењер 
биомедицинског инжењерства, дипломирани менаџер у култури и медијима,  дипломирани 
менаџер у високом образовању дипломирани теоретичар –уметност и медији, дипломирани 
теоретичар –теорије уметности, дипломирани уметник вишемедијске уметности, дипломирани 
уметник дигиталних медија, дипломирани уметник сценског дизајна, дипломирани еколог права 
заштите животне средине, дипломирани економиста за пословну информатику, дипломирани 
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инжењер пејзажне архитектуре, дипломирани инжењер урбанизма и регионалног развоја, 
дипломирани инжењер логистичког инжењерства, дипломирани инжењер енергетске 
ефикасности у зградарству, дипломирани инжењер рачунарске графике, дипломирани 
организатор регионалне политике и развоја, дипломирани организатор сценског дизајна, 
дипломирани професор природних наука,  дипломирани библиотекар –информатичар,  
дипломирани менаџер безбедности,  дипломирани криминалиста, дипломирани просторни 
планер, дипломирани туризмолог, дипломирани демограф.  
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ПРИМЕР ПРОФИЛА ДИПЛОМЕ 
 

Универзитет у Београду - Архитектонски факултет 
- Архитектура - МАС - ТТ 
• | Print | 
•  Email 

Студијски програм - Архитектура 
Научно поље - Техничко-технолошке науке 

Научна област - АРХИТЕКТУРА 

Диплома/титула - МАСТЕР ИНЖЕЊЕР АРХИТЕКТУРЕ 

Ниво студија - мастер академске студије 

Број ЕСПБ бодова - 120 

Место где се изводи студијски програм - Београд, Универзитет у Београду - Архитектонски 

факултет 

Информације о садржају студијског програма 
Линк ка списку предмета - http://www.arh.bg.ac.rs/programi/master-akademske-studije-

arhitektura-201314/  ција о модулима - Нема модула 

Опис студијског програма - Информације које ближе одређују 
квалификације за коју се диплома издаје 
Студенти радом на индивиуалном или групном пројекту стичу потребна знања, вештине и 

компетенције у области архитектуре. Теоретска настава првенствено је оријентисана као 

подршка раду на пројекту. 

Подаци о намени стеченог звања - Информације о академским 
и професионалним могућностима које пружа квалификација 
Оспособљавање студената за развој и примену научних, стручних и уметничких достигнућа у 

области архитектуре, урбанизма и архитектонских технологија. Стицање професионалне 

квалификације (улазног основа за лиценцу) за послове у области урбанистичког и просторног 

планирања, архитектонско-урбанистичког пројектовања и реализације архитектонских објеката. 

Стицање права на наставак образовања на докторским академским студијама из области 

архитектуре, урбанизма или сродних научних и уметничких области. 
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