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Назив студијског програма Агроекономија 

Самостална високошколска установа у 

којој се изводи студијски програм  

Универзитет у Новом Саду  

Високошколска установа у којој се 

изводи студијски програм 

Пољопривредни факултет, Нови Сад 

Образовно-научно/образовно-

уметничко поље 

Друштвено 

Научна, стручна или уметничка област Агроекономија 

 

Врста студија Мастер академске студије 

Обим студија изражен ЕСПБ бодовима 60 

Назив дипломе  Мастер агроекономиста 

Дужина студија Једна година (2 семестра) 

Година у којој је започела реализација 

студијског програма 

2008. 

Година када ће започети реализација 

студијског програма (ако је програм 

нов) 

- 

Број студената који студира по овом 

студијском програму   

40 

Планирани број студената који ће се 

уписати на овај студијски програм  

40 

Датум када је програм прихваћен од 

стране одговарајућег тела (навести ког) 

27.02.2019. од стране НН Већа  Пољопривредног 

факултета 

28.03.2019. од стране Сената Универзитета у 

Новом Саду 

Језик на коме се изводи студијски 

програм 

Српски 

Година када је програм акредитован 2008. / 2013. 

Web адреса на којиј се налазе подаци о 

студијском програму 

http://polj.uns.ac.rs  

http://polj.uns.ac.rs/
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Стандард 1. Структура студијског програма 

 

Студијски програм садржи елементе утврђене законом. 

 

 

Опис структуре и садржаја студијског програма са методама извођења наставе  

Назив студијског програма основних академских студија је Агроекономија. Академски назив 

који се стиче је мастер агроекономиста. Ове студије припадају пољу Друштвено-

хуманистичких наука, области Економских наука. Студент који заврши мастер академске 

студије, стиче академски назив мастер агроекономиста, скраћеница Мастер аекон. на 

енглеском језику: Master of Agricultural Economics; MAgrEc (Члан 64в. Статута 

Пољопривредног факултета у Новом Саду) 

Циљ студијског програма је образовање и оспособљавање студената за стручни и научни рад 

у области агроекономије. Студент треба да стекне широко знање и разумевање научне 

основе агроменаџмента, одрживог управљања животном средином и људским ресурсима, 

финансијског менаџмента у пољопривреди и прехрамбеној индустрији, маркетинга и 

тржишта пољопривредно-прехрамбених производа, социологије села и пољопривреде и 

руралног развоја, статистичких метода, економике водопривреде, аграрне економије, 

привредног права. 

Исход процесa студирања је стручњак са академским образовањем из агроекономије који 

поседује значајно проширена и продубљена знања у односу на знање стечено на основним 

академским студијама и које представља основу за оригиналност у развијању и/или примени 

идеја, као и знање неопходно за разумевање научне основе из агроекономije. 

На студије другог степена, мастер академске студије овог студијског програма може се 

уписати лице које има претходно завршене адекватне студије првог степена – основне 

четворогодишње академске студије. Адекватним студијама сматрају се студије 

агроекономије и агротуризма и руралног развоја. Студенти који су завршили неке друге 

четворогодишње студије на Пољопривредном или неком другом акредитованом факултету, 

пријављују се на конкурс, а комисија наставника са Катедре за економику пољопривреде 

доноси решење да ли је потребно и које диференцијалне испите кандидат треба да полаже у 

циљу уписа на студијски програм мастер академских студија Агроекономija.  

Упис кандидата се врши на основу Конкурса. Одлуку о расписивању конкурса доноси Сенат 

Универзитета, а на предлог Наставно-научног већа Факултета. Рангирање кандидата по 

конкурсу утврђује се на основу просечне оцене остварене на основним студијама и времена 

студирања на основним студијама, а у оквиру броја пријављених кандидата за сваки 

студијски програм у складу са утврђеном квотом за упис.  

Студијски програм мастер академских студија Агроекономија траје једну годину. Настава се 

изводи кроз два семестра од којих сваки траје 15 недеља, два семестра чине академску 

годину. Укупан број ЕПСБ бодова по семестру је 30, а за академску годину најмање 60. 

Студије се састоје из обавезног подручја, који обухвата два опште-образовна предмета и 

стручне предмете из агроекономије и повезаних области, по избору. У првом семестру 

студент полаже један обавезни предмет и опредељује се за четири изборна предмета који се 

налазе на листи изборних предмета подељених у четири изборна блока. Из сваког изборног 
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блока студент мора да изабере по један предмет. Пријављивање изборних предмета мора се 

обавити до почетка извођења наставе у договору са предметним наставницима. У другом 

семестру, студент одабире два изборна предмета из укупно два изборна блока, и обавезан је 

да обави стручну праксу у трајању од 90 часова. Мастер академске студије се завршавају 

обавезном израдом и одбраном завршног мастер рада, као самосталног рада студента, а који 

мора бити из једног од понуђених предмета у изборним блоковима. Израдом и одбраном 

завршног мастер рада студент показује самосталност и креативност у примени теоријских и 

практичних знања из одабране области.  

Мастер агроекономиста је оспособљен за рад у адекватним секторима државних, приватних 

и јавних предузећа, као и институтима и на факултетима. Оспособљен је за наставак даљег 

сопственог усавршавања, на специјалистичким академским и докторским студијама у оквиру 

сродних научних области. 

  

Евиденција:  

Прилог 1.1. Публикација установе  http://polj.uns.ac.rs/ 

 

Prilozi/Prilog%201.1%20z.doc
http://polj.uns.ac.rs/
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Стандард 2. Сврха студијског програма 

 

Студијски програм има јасно дефинисану сврху и улогу у образовном систему, доступну 

јавности.  

 

 

Сврха студијског програма је образовање студената за стручни и научни рад у области 

агроекономије. Концепт образовања на овом студијском програму је у складу са потребама и 

развојем пољопривреде и принципима одрживог развоја. 

Пољопривредни факултет је дефинисао основне задатке и циљеве ради образовања високо 

компететних кадрова из области пољопривредне производње. Сврха овог студијског 

програма је потпуно у складу са основним задацима и циљевима Пољопривредног 

факултета. Истовремено, лонгитудиналним истраживањима искустава дипломираних 

агроекономиста запослених у привреди (чланова АЛУМНИ организације АЕ) у студијски 

програм уграђени су ти захтеви, нарочито у сфери практичне обуке и нагласка како на 

теоријским знањима, тако и на вештинама попут интерперсоналних вештина (консалтинг, 

вештине преговарања, тимски рад, лидерство), комуникационих вештина (урављање 

људским ресурсима, управљање процесима, временом, организацијом...), когнитивним 

вештинама (способност генерисања нових идеја, доношење одлука, анализа и решавање 

проблема, нумеричке вештине...). У структури студијског програма и наставним плановима 

појединих предмета уграђен је концепт развијања оваквих вештина. Реализацијом стручне 

праксе у трајању од 90 часова студент ће кроз практичну обуку и упознавање реалних 

проблема у организацији у којој се обавља пракса у завршном мастер раду са ментором са 

факултета и ментором праксе настојати да се позабави и решава реалне проблеме који 

захтевају систематично истраживање и анализу. Ова форма дуалног образовања у складу је и 

са ангажманом Департмана АЕ у пројекту ДуалЕду, који финансира Европска унија. 

Реализацијом овако конципираног студијског програма формирају се стручњаци способни за 

развој и примену стечених знања у пракси области агроекономије, агробизниса и 

агроменаджмента. 

Стечено знање студената мастер академских студија обезбеђује мултидисциплинарне 

компетенције, знања, вештине и стручност за рад у агробизнису и привреди уопште, али и 

истраживачким центрима, институтима и на факултетима. Стечена знања представљају и 

полазну основу за похађање докторских студија, оних кандидата који су заинтересовани за 

продубљивање знања у научно-истраживачком смислу. 

Студијски програм мастер Агроекономије својим садржајем настоји да студентима пружи 

сва потребна знања и вештине која су неопходна да одговоре императиву времена у области 

Агроекономије и усмерава их да сагледају везе пољопривреде и животне средине, уоче 

неодрживост искључиво економског вредновања и схвате потребу да се у процесу доношења 

одлука у обзир узимају и еколошки критеријуми и на тај начин доприносе укупном 

квалитету  живота и одрживом развоју, како у националним, тако и глобалним оквирима.  

 

Евиденција :  

Прилог 1.1. Публикација установе  http://polj.uns.ac.rs/  

 

Prilozi/Prilog%201.1%20z.doc
http://polj.uns.ac.rs/
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Стандард 3. Циљеви студијског програма 

 

Студијски програм има јасно дефинисане циљеве.  

 

 

Циљ студијског програма мастер Агроекономија је образовање и оспособљавање студената 

за стручни и научни рад у области агроекономије, уз претпоставку повећања нивоа 

пољопривредне производње и побољшања услова за очување животне средине (одрживи 

развој). То подразумева и значајно проширење и продубљивање знања у односу на знање 

стечено на основним академским студијама и које представља оригиналност у развијању 

и/или примени идеја, као и знање неопходно за разумевање научне основе, често у контексту 

истраживања, из агроекономске области.  

Циљ овог студијског програма је да будући стручњак стекне широко знање и разумевање 

научне основе агроекономије, агроменаџмента, одрживог управљања животном средином и 

људским ресурсима, финансијског менаџмента у пољопривреди и прехрамбеној индустрији, 

маркетинга и тржишта пољопривредно-прехрамбених производа, социологије села и 

руралног развоја, статистичких метода, економике водопривреде, аграрне економије и 

привредног права. Стечено знање дипломираном студенту обезбеђује стручност за рад у 

научним институтима и факултетима у области агроекономије. 

Скуп циљева који се овим мастером желе остварити су следећи: 

• проширена академска и стручна знања из домена агроекономије и способност 

примене тих знања у пракси у различитим секторима (производни, финансијски, 

трговина, услуге, осигурање, образовање, јавна управа и сл.) 

• зависно од сектора у којем студент реализује праксу, аналитичко решавање реалних 

проблема коришћењем стечених теоријских сазнања и елаборација у завршном 

(мастер) раду 

• овладавање методама и техникама агроекономских истраживања 

• познавање сектора агробизниса и овладавање и његовим врстама, функцијама и 

захтевима 

• стицање знања о функционисању Заједничке аграрне политике ЕУ 

• способност примене стечених теоријских и стручних знања у агроекономској пракси 

• способност критичког и креативног мишљења приликом рада у сектору агробизниса  

• способност разумевања, излагања, критичке анализе, синтезе и решавања проблема у 

сектору  

• способност комуникације и сарадње са ужим и ширим окружењем; способност 

комуникације на страном (енглеском) језику, нарочито у сфери пословне 

комуникације и појмова 

• способност примене информационих технологија у раду, нарочито у сфери подршке 

доношењу одлука у пословном окружењу 

 

Евиденција : 

Прилог 1.1. Публикација установе  http://polj.uns.ac.rs/  

 

Prilozi/Prilog%201.1%20z.doc
http://polj.uns.ac.rs/
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Стандард 4: Компетенције дипломираних студената 

Савладавањем студијског програма студент стиче опште и предметно-специфичне 

способности које су у функцији квалитетног обављања стручне, научне и уметничке 

делатности. Опис квалификације која произилази из студијског програма мора одговарати 

одређеном нивоу националног оквира квалификација.  

 

 

Стечено знање мастеру агроекономије обезбеђује стручност за рад у бројним секторима у 

којима је агроекономиста потребан.  

 

По завршетку студија, студенти на овом нивоу образовања имају следеће опште способности 

(вештине), односно компетенције: 

• анализе, синтезе и предвиђања решења и последица; 

• овладавања методама, поступцима и процесима истраживања; 

• развоја критичког и самокритичког мишљења и приступа; 

• примене знања у пракси 

• развоја комуникационих способности, као и сарадње са ужим социјалним и 

међународним окружењем; 

•  професионалне етичности. 

Савладавањем студијског програма студент стиче следеће предметно-специфичне 

компетенције: 

▪ продубљено познавања и разумевања агроекономије и процеса у агробизнису  

▪ способност разумевања и решавања проблема у различитим ситуацијама које се 

јављају током рада везаног за агроекономску научну област 

▪ способост примене стеченог знања и вештина за решавање проблема у новом или 

непознатом окружењу у ширим или мултидисциплинарним контекстима повезаним 

са аграрном економијом 

▪ способност интеграције знања у решавању сложене проблематике 

▪ способност логичког расуђивања на основу доступних информација, формулисања 

сопственог мишљења, претпоставки и извођења закључака 

▪ способност пласирања и публиковања различитих стручних и научних информација, 

давање мишљења и размењивање идеја 

▪ способност примене стечених фундаменталних знања из агроекономских и сродних 

наука (биотехнологија, економија) 

▪ способност за самосталан и тимски истраживачки рад 

▪ способност за планирања и извођења истраживања, анализе резултата и закључивања 

▪ способност руковођења тимовима сарадника, организацијом и управљање процесима 

 

Студент који заврши овај студијски програм мастер академских студија, у трајању од 1 године (2 

семестра) и оствари 60 ЕСПБ (кредита), стиче право на стручни, академски и научни назив мастер 

агроекономиста (маст. аекон.) 

Евиденција :  

Прилог 4.1. Додатак дипломе 

 

Prilozi/Prilog%2004.1%20Dodatak%20diplomi%20z.doc


 

Универзитет у Новом Саду   
  Пољопривредни факултет 

 

Акредитација студијског програма 

МАСТЕР АКАДЕМСКЕ СТУДИЈЕ АГРОЕКОНОМИЈА 

 

 

Стандард 5: Курикулум 

 

Курикулум студијског програма садржи листу и структуру обавезних и изборних предмета и 

модула и њихов опис. Основна изборност уметничких студија уграђена је у главни предмет. 

 

Курикулум мастер академских студија Агроекономије је конципиран тако да задовољи и 

испуни постављене и дефинисане циљеве и обавезе. Програм о обухвата 28 изборних 

предмета. Од постојећих 28 изборних предмета студент мора да изабере 6 предмета из 

укупно 6 изборних блокова. У прва 3 изборна блока у првом семестру налази се по 5 

понуђених предмета, а у четвртом 4 предмета, а у другом семестру у петој изборној корпи 

налазе 4 понуђена предмета, а у шестој корпи 5 понуђених предмета. У понуди изборних 

предмета налазе се и предмети који су заједнички са другим мастер студијским програмима 

Пољопривредног факултета у Новом Саду. 

Сви предмети су једносеместрални и имају одговарајући број, односно, 6 ЕСПБ бодова. У 

курикулуму се налази наставни план – листа предмета обавезног и изборног подручја са 

недељним фондом часова ефективне наставе (предавања и вежбе), бодовна вредност сваког 

предмета исказана у ЕСПБ, као и садржаји (програми) предмета са дефинисаним обавезама 

студената, начином полагања испита и препорученом литературом. Стручна пракса носи 3, а 

израда завршног рада 18 ЕСПБ. Исти је подељен на Завршни рад - истраживачки рад (ИР) и 

Завршни рад - израда и одбрана. 

Укупно трајање студија је 1 година (2 семестра). У првом семестру студије се састоје из 

обавезног подручја, односно, предмета Теоријске основе мастер рада. Поред тог обавезног 

предмета у првом семестру (10 % ЕСПБ бодова) и обавезног предмета у другом семестру 

Израда завршног мастер рада (30% ЕСПБ бодова) који је подељен на два дела у складу са 

Стандардима, заступљена су и четири изборна предмета из области агроекономије и уже 

области по избору (у првом семестру) и још два изборна предмета у другом семестру. 

Изборни предмети су заступљени са 75 % ЕСПБ бодова.  

Пријављивање изборних предмета мора се обавити до почетка наставе у договору са 

предметним наставницима. 

Завршни мастер рад студент може да пријави након што положи испит Теоријске основе 

мастер рада и три изборна предмета (од укупно шест изборних предмета) предвиђених 

планом и програмом овог курса. Завршни мастер рад доноси студенту 18  ЕСПБ бодова. 

Број бодова којим се исказује мастер рад, односно завршни део студијског програма, улази у 

укупан број бодова потребних за завршетак студија. Пре одбране мастер рада, студент треба 

да обави стручну праксу и документује је путем документације која је осмишљена на 

Катедри за економику пољопривреде: Упут за обављање стручне праксе; Радни програм стручне 

праксе; Потврда о обављеној стручној пракси; Дневник праксе ; Евалуациони упитник за студенте; 

Евалуациони извештај руководиоца праксе. Мониторинг и евалуацију стручне праксе води 

руководилац мастер студијског програма, или друго лице кога Катедра за то посебно задужи 

својом одлуком.  

Студијски програм је усаглашен са европским стандардима у погледу услова уписа, трајања 

студија, услова преласка у наредну годину и начина студирања. 
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Табела 5. 1. Распоред предмета по семестрима и годинама студија 

 

Табела 5. 1б. Распоред предмета по семестрима и годинама студија за студијски програм  

другог нивоа студија  

Табела 5.2. Спецификација предмета  

Табела 5.2.a Kњига предмета  

 

Табела 5.3  Изборна настава на студијском  програму  

Табела 5.4. Листа предмета на студијском програму другог нивоа, по типу предмета 

 

Извештај 1. Извештај о структури студијског програма  

 

Евиденција:  

 

Прилог  5.1. Књига предмета (у документацији  и на сајту институције).  

Прилог 5.2. Одлука о прихватању студијског програма од стране стручних органа 

високошколске установе ; Одлука Сената УНС, 

Прилог 5.3. Програм научноистраживачког односно уметничко истраживачког рада.  

Прилог 5.4. Решење о акредитацији научноистраживачке организације рада. 

 

 

Tabele/Tabela%205.1.%20Raspored%20predmeta.docx
Tabele/Tabela%205.1A%20РАСПОРЕД%20ПРЕДМЕТА%20ПО%20СЕМЕСТРИМА.docx
Tabele/Tabela%205.1A%20РАСПОРЕД%20ПРЕДМЕТА%20ПО%20СЕМЕСТРИМА.docx
Tabele/Tabela%205.2%20-%20specifikacija%20predmeta.docx
Tabele/Tabela%205.2а%20-%20knjiga%20predmeta.doc
Tabele/Tabela%205.3%20-%20Izborna%20nastava.docx
Tabele/Tabela%205.4%20-%20Lista%20predmeta%20po%20tipu.doc
Tabele/Tabela%205.4%20-%20Lista%20predmeta%20po%20tipu.doc
Tabele/02_MAS_Agroekonomija_2018.xls
file:///H:/1.1.1.1.%20Uputstva%20KAPK/KAPK%20Sva%20Uputstva%20i%20ostalo/Uputstvo%20za%20pripremu%20dokumentacije%20za%20SP%20I%20i%20II/Tabele/Tabela%205.2.doc
Predmeti
Prilozi/Prilog%2005.2%20Izvod%20Studijski%20programi%20z.pdf
Prilozi/Prilog%2005.2%20Izvod%20Studijski%20programi%20z.pdf
Prilozi/Odluka%20Senata%20UNS.pdf
Prilozi/Prilog%2005.3%20Plan%20nau.%20rada%20z.docx
Prilozi/Prilog%2005.4%20Akreditacija%20nauke%20z.docx
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Стандард 6: Квалитет, савременост и међународна усаглашеност студијског програма 

 

Студијски програм је усклађен са савременим светским токовима и стањем струке, науке и 

уметности у одговарајућем образовно-научном, односно уметничко-образовном пољу и 

упоредив је са сличним програмима на иностраним високошколским установама, а посебно у 

оквиру европског образовног простора.  

 

Студијски програм је усклађен са савременим светским токовима и стањем науке и струке у 

одговарајућем образовно-научном, и упоредив је са сличним програмима на иностраним 

високошколским установама Европе.  

Студијски програм Агроекономија упоредив је са: 

1. Sveučilište u Zagrebu, Agronomski fakultet:  

Agrarna ekonomika (180)  Agrobiznis i ruralni razvitak (120) 

http://www.agr.unizg.hr/hr/article/5/agrarna_ekonomika  

http://www.agr.unizg.hr/hr/ects/agrobiznis_i_ruralni_razvitak/12/11  

 

2. Slovak University of Agriculture in Nitra, Slovakia  

International Business with Agrarian Commodities (FEM) 

http://www.fem.uniag.sk/tl_files/  

Regional Development and Policies of the EU (FESRD) 

http://www.fesrr.uniag.sk/en/bachelor-programmes  

Agrarian Trade and Marketing (FEM)  

http://www.fem.uniag.sk/tl_files/fem/images/oznamy%202016/promotion_2016_eurus.pdf   

 

Business Economics (FEM)  

http://www.fem.uniag.sk   

  

3. University of Hohenheim, Stuttgart, Germany   

Business Administration and Economics (Bachelor’s) 

https://www.uni-hohenheim.de/en/business-administration-and-economics-bachelors  

  

4. University of Debrecen, Hungary,  

International Economy and Business, MA 

http://www.edu.unideb.hu/page.php?id=40  

 

Евиденција:  

Прилог 6.1.2.3. Документација о најмање три акредитована инострана програма, са којим је 

програм усклађен 

Прилог 6.4. Pdf документ курикулума акредитованих иностраних студијских програма са 

којима је студијски програм усклађен (листа предмета). 

 

 

http://www.agr.unizg.hr/hr/article/5/agrarna_ekonomika
http://www.agr.unizg.hr/hr/ects/agrobiznis_i_ruralni_razvitak/12/11
http://www.fem.uniag.sk/tl_files/
http://www.fesrr.uniag.sk/en/bachelor-programmes
http://www.fem.uniag.sk/tl_files/fem/images/oznamy%202016/promotion_2016_eurus.pdf
http://www.fem.uniag.sk/
https://www.uni-hohenheim.de/en/business-administration-and-economics-bachelors
http://www.edu.unideb.hu/page.php?id=40
Prilozi/Prilog%206.1,2,3%20p.docx
Prilozi/Prilog%206.1,2,3%20p.docx
Prilozi/Prilog%206.4.%20Master.pdf
Prilozi/Prilog%206.4.%20Master.pdf
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Стандард 7: Упис студената 

Високошколска установа у складу са друштвеним потребама и својим ресурсима уписује 

студенте на одговарајући студијски програм на основу успеха у претходном школовању и 

провере њиховог знања, склоности и способности. 

Пољопривредни факултет, као високошколска установа, у складу са друштвеним потребама 

и својим ресурсима,  на  основне академске студије, студијски програм Агроекономија, на 

буџетско финансирање и самофинансирање уписује одређени број студената који је сваке 

године дефинисан посебном Одлуком Наставно-научног већа Пољопривредног факултета. 

На студије другог степена мастер академских студија овог студијског програма може се 

уписати лице које има претходно завршене адекватне студије првог степена – основне 

четворогодишње академске студије са минимално 240 ЕСПБ. Адекватним студијама 

сматрају се студије агроекономије и агротуризма и руралног развоја. Студенти који су 

завршили неке друге четворогодишње студије на Пољопривредном или неком другом 

акредитованом факултету, пријављују се на конкурс, а комисија наставника са Катедре за 

економику пољопривреде доноси решење да ли је потребно и које диференцијалне испите 

кандидат треба да полаже у циљу уписа на студијски програм Агроекономија. Упис 

кандидата се врши на основу Конкурса. Одлуку о расписивању конкурса доноси Сенат 

Универзитета, а на предлог Наставно-научног већа Факултета. 

Рангирање кандидата по конкурсу утврђује се на основу просечне оцене остварене на 

основним студијама и времена студирања на основним студијама, а у оквиру броја 

пријављених кандидата за сваки студијски програм у складу са утврђеном квотом за упис. 

Жељу за променом студијског програма студент исказује писмених захтевом. Поступајући 

по захтеву кандидата за упис, Комисија коју чини Веће Департмана, а именује је Наставно-

научно веће факултета, решава дати захтев и констатује: 

▪ да се признају одговарајући положени испити са оценом и одговарајућим бројем 

бодова 

▪ да се делимично признају неки положени предмети (одређују се допуне) са 

делимичним бројем бодова 

▪ да се не признају неки положени испити 

На основу броја признатих бодова студент може да упише одређени семестар студија, ако 

има слободних места за упис. 

Табела 7.1 Преглед броја студената који су уписани на студијски програм у текућој и 

претходне две године 

Табела 7.2 Преглед броја студената који су уписани на студијски програм по годинама 

студија у текућој школској години – основне 

 

Евиденција:  

Прилог 7.1. Конкурс за упис студената 

Прилог 7.2. Решење о именовању комисије за пријем студената 

Прилог 7.3. Услови уписа студената (извод из Статута институције, или други документ) 

 

Tabele/Tabela%207.1%20-%20Pregled%20broja%20studenata%20tri%20godine.doc
Tabele/Tabela%207.1%20-%20Pregled%20broja%20studenata%20tri%20godine.doc
Tabele/Tabela%207.2%20-%20Pregled%20broja%20studenata.doc
Tabele/Tabela%207.2%20-%20Pregled%20broja%20studenata.doc
Prilozi/Prilog%207.1z.doc
Prilozi/Prilog%207.2%20z.doc
Prilozi/Prilog%207.3%20z.doc
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Стандард 8: Оцењивање и напредовање студената 

 

Оцењивање студената врши се непрекидним праћењем рада студената и на основу поена 

стечених у испуњавању предиспитних обавеза и полагањем испита.  

 

Коначна оцена, на сваком предмету из студијског програма, формира се на основу 

континуираног праћења и оцењивања активности и знања студента, које је показао на 

предиспитним и испитним обавезама. У ове обавезе, генерално спадају: присуствовање 

настави и вежбама, израда семинарских радова, израда писмених тестова, усмени испит, 

залагање на другим активностима (практичан рад итд.). Предиспитне и испитне обавезе су 

дефинисане у програму сваког предмета. Укупан број бодова износи 100, од чега се на 

предиспитним обавезама може остварити 50 бодова. Остатак се остварује на испитним 

обавезама.  

Укупан (коначан) успех студента, на сваком појединачном предмету, изражава се оценом од 

5 (није положио) до 10 (одличан). Ова коначна оцена се заснива на укупном броју поена, 

који је студент остварио на предиспитним и испитним обавезама, а према приказаном 

квалитету стечених знања и вештина. У програму сваког предмета, дефинисан је минимални 

број поена, који студент мора да оствари на предиспитним обавезама, да би стекао услов за 

приступ извршавању испитних обавеза. Тај број поена зависи од предвиђеног максималног 

броја поена, који се може остварити на предиспитним обавезама. 

Напредовање студента, током школске године, дефинисано је Правилником студирања на 

академским студијама, а у складу са одредбама Статута Пољопривредног факултета у Новом 

Саду.   

 

Табела 8.1 Збирна листа поена по предметима које студент стиче кроз рад у настави и 

полагањем предиспитних обавеза као и на испиту 

Табела 8.2 Статистички подаци о напредовању студената на студијском програму 

 

Евиденција:  

 

Прилог 8.2. Књига предмета 

 

 

Tabele/Tabela%208.1%20-%20Zbirna%20lista%20poena%20po%20predmetima.doc
Tabele/Tabela%208.1%20-%20Zbirna%20lista%20poena%20po%20predmetima.doc
Tabele/Tabela%208.2%20-%20Statisticki%20podaci%20o%20napredovanju.doc
Tabele/Tabela%205.2%20-%20specifikacija%20predmeta.doc
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Стандард 9: Наставно особље 

 

За реализацију студијског програма обезбеђено је наставно особље са потребним научним, 

уметничким и стручним  квалификацијама.  

 

Број наставника одговара потребама студијског програма и функција је броја предмета и 

броја часова на предметима. Број наставника је довољан да покрије укупан број часова 

активне наставе на студијском програму, тако да наставник остварује просечно 180 часова 

активне наставе (предавања, консултације, вежбе) годишње, односно 6 часова недељно.  

На студијском програму Агроекономија ангажовано је укупно 23 наставника, односно 8 

редовних професора, 7 ванредних професора, 5 доцената  и 3 предавачa. Сви наставници су 

ангажовани са пуним радним временом.  

Број сарадника одговара потребама студијског програма. Број сарадника на студијском 

програму покрива укупан број часова активне наставе тако да сарадници остварују просечно 

300 часова вежби годишње, односно 10 часова вежби недељно. Сви сарадници су ангажовани 

са пуним радним временом. Број сарадника, студијског програма Агроекономија, износи 

укупно 10.  

Научне и стручне квалификације наставног особља одговарају образовно научном пољу, 

врсти и нивоу задужења. Сваки наставник има најмање пет референци из уже научне 

односно стручне области из које изводи наставу на студијском програму. 

Величина групе за предавања је до 50 студената, групе за аудиторне вежбе до 25 студената.  

Сви подаци о наставницима и сарадницима доступни су јавности и налазе се у књизи 

наставника и сарадника (табеле 9.1) и на сајту http://polj.uns.ac.rs 

 

Табела 9.0. Укупни подаци о наставном особљу у установи. 

Табела 9.1. Научне, уметничке и стручне квалификације наставника и задужења у настави 

Табела 9.1.а. Kњига наставника - студијски програм МАС Агроекономија 

Табела 9.2. Листа ангажованих наставника са пуним радним временом на студијском 

програму/свим програмима/друга ВУ. 

Табела 9.3. Листа наставника ангажованих са непуним радним временом на студијском 

програму/свим програмима/друга ВУ. 

Табела 9.4. Листа осталих ангажованих наставника  - допунски рад  на студијском 

програму/свим програмима/друга ВУ. 

Табела 9.5. Листа сарадника ангажованих са пуним радним временом на студијском 

програму/свим програмима/друга ВУ 

Табела 9.6.  Листа сарадника ангажованих са непуним радним временом на студијском 

програму/свим програмима/друга ВУ. 

Табела 9.7. Листа осталих ангажованих сарадника - допунски рад на студијском 

програму/свим програмима/друга ВУ 

Табела 9.8. Збирни преглед броја свих наставника по областима, и ужим научним или 

http://polj.uns.ac.rs/
Tabele/!Ujedinjeni%20Polj..xls
../../../../Users/IlijaK/AppData/Local/Downloads/Tabele/Tabela%209.1.docx
Tabele/Tabela%209.1%20-%20Kvalifikacije%20nastavnika.docx
Tabele/Tabela%209.1a%20-%20Knjiga%20nastavnika.doc
../../../../Users/IlijaK/AppData/Local/Downloads/Tabele/Tabela%209.2.doc
Tabele/Tabela%209.2%20-%20Lista%20nastavnika%20na%20stud%20prog.docx
Tabele/Tabela%209.2%20-%20Lista%20nastavnika%20na%20stud%20prog.docx
../../../../Users/IlijaK/AppData/Local/Downloads/Tabele/Tabela%209.3.doc
../../../../Users/IlijaK/AppData/Local/Downloads/Tabele/Tabela%209.4.doc
../../../../Users/IlijaK/AppData/Local/Downloads/Tabele/Tabela%209.5.doc
Tabele/Tabela%2009.5%20Saradnici.doc
Tabele/Tabela%2009.5%20Saradnici.doc
../../../../Users/IlijaK/AppData/Local/Downloads/Tabele/Tabela%209.6.doc
../../../../Users/IlijaK/AppData/Local/Downloads/Tabele/Tabela%209.7.doc
Tabele/Tabela%2009.7%20Saradnici.doc
Tabele/Tabela%2009.7%20Saradnici.doc
../../../../Users/IlijaK/AppData/Local/Downloads/Tabele/Tabela%209.8.docx
Tabele/Tabela%2009.8%20Zbirno.doc
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уметничким областима ангажованих на студијском програму/свим програмима/друга ВУ 

 

Евиденција:  

Прилог 9.1. Изводи из електронске базе података (ЕБП) пореске управе републике Србије 

(ПУРС) са потписом и печатом. 

Прилог 9.2. Уговори о раду, избори у звања, дипломе, сагласности, изјаве, МА и М1/М2, 

наставника са пуним радним временом на студијском програму/свим програмима/друга ВУ. 

Прилог 9.3. Уговори о раду, избори у звања, дипломе, сагласности, изјаве, МА и М1/М2, 

наставника са непуним радним временом на студијском програму/свим програмима/друга 

ВУ. 

Прилог 9.4. Уговори о ангажовању, избори у звања, дипломе, сагласности и изјаве, 

наставника  - допунски рад  на студијском програму/свим програмима/друга ВУ. 

Прилог 9.5. Уговори о раду, избори у звања, дипломе, сагласности, изјаве, МА и М1/М2, 

сарадника са пуним радним временом на студијском програму/свим програмима/друга ВУ. 

Прилог 9.6. Уговори о раду, избори у звања, дипломе, сагласности, изјаве, МА и М1/М2, 

сарадника са непуним радним временом на студијском програму/свим програмима/друга ВУ. 

Прилог 9.7. Уговори о ангажовању, избори у звања, дипломе, сагласности и изјаве 

сарадника  - допунски рад  на студијском програму/свим програмима/друга ВУ. 

Прилог 9.8. Правилник о избору наставног особља на Установи 

Прилог 9.9. Уговори о ангажовању наставника из иностранства  на студијском програму   

Прилог 9.10. Одлука Сената и Савета о избору гостујућег професора 

Прилог 9.11. Доказ о боравку за стране држављане издат од надлежног органа 

 

Додатни прилози: 

Установа - Стандард  6. Наставно особље (Табела 6.1 – 6.7 и Прилог 6.3 – 6.8). 

 

 

Tabele/Tabela%2009.8%20Zbirno.doc
file:///C:/Users/Vanja/Dropbox/Tekuce/Users/IlijaK/AppData/Local/Downloads/Prilozi/Prilog%209.1%20EPB%20PURS
Prilozi/Prilog%209.1.%20Izvod%20iz%20el.%20baze%20podataka%20Poreske%20uprave%202018.pdf
Prilozi/Prilog%209.1.%20Izvod%20iz%20el.%20baze%20podataka%20Poreske%20uprave%202018.pdf
file:///C:/Users/Vanja/Dropbox/Tekuce/Users/IlijaK/AppData/Local/Downloads/Prilozi/Prilog%209.2.docx
Prilozi/Prilog%2009.2%20Nastavnici.doc
Prilozi/Prilog%2009.2%20Nastavnici.doc
file:///C:/Users/Vanja/Dropbox/Tekuce/Users/IlijaK/AppData/Local/Downloads/Prilozi/Prilog%209.3.docx
file:///C:/Users/Vanja/Dropbox/Tekuce/Users/IlijaK/AppData/Local/Downloads/Prilozi/Prilog%209.4.docx
file:///C:/Users/Vanja/Dropbox/Tekuce/Users/IlijaK/AppData/Local/Downloads/Prilozi/Prilog%209.5.docx
Prilozi/Prilog%2009.5%20Saradnici.doc
Prilozi/Prilog%2009.5%20Saradnici.doc
file:///C:/Users/Vanja/Dropbox/Tekuce/Users/IlijaK/AppData/Local/Downloads/Prilozi/Prilog%209.6.docx
file:///C:/Users/Vanja/Dropbox/Tekuce/Users/IlijaK/AppData/Local/Downloads/Prilozi/Prilog%209.7.docx
Prilozi/Prilog%2009.7%20Saradnici%20dem..doc
Prilozi/Prilog%2009.7%20Saradnici%20dem..doc
Prilozi/Prilog%2009.8.%20Pravilnik%20o%20izboru%20nastavnog%20osoblja%20z.doc
1.%20AKU%20s6
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Стандард 10: Организациона и материјална средства 

 

За извођење студијског програма обезбеђују се одговарајући људски, просторни, техничко-

технолошки, библиотечки и други ресурси који су примерени карактеру студијског програма 

и предвиђеном броју студената. 

 

За ефикасно и квалитетно извођење наставе на овом студијском програму, у потпуности су 

обезбеђени потребни људски, просторни, техничко-технолошки, лабораторијски, 

рачунарски, библиотечки и други ресурси. Сви ресурси су примерени карактеру студија, као 

и броју студената. Квалитет ових ресурса обезбеђује извођење теоријске и практичне наставе 

на високом и савременом нивоу. 

Наставни процес се на Факултету одвија у две смене и према броју студената на свим 

нивоима (3.466) и укупном простору (20.465,69 м2) што износи 5,9 м2 по студенту и 

додатним простором од 4.261 м2 на огледним добрима факултет располаже 24.726,69 м2, 

односно са 7,13 м2 бруто простора по студенту.  

Настава се изводи у амфитеатрима, учионицама, специјализованим салама и лабораторијама. 

Централна библиотека факултета има више од 191 библиотечке јединице, релавантне за 

изучавање научних и стручних дисциплина из области агроекономије. Студентима су на 

располагању три модерна компјутерске учионице са укупно 74 комплетно опремљена места 

са рачунарима. Постоје и три информациона пулта која се налазе доступна студентима 24 

часа. Факултет располаже са укупно 390 рачунара са везом на интернет.  

У свим главним амфитеатрима, учионицама и вежбаоницама, постоји фиксирана видео-бим 

опрема, коју може да користи сваки предавач. Лабораторије су опремљене савременом 

опремом, тако да студенти, на вежбама, у великом броју случајева, могу да самостално 

изводе вежбу.  За одлазак на теренске вежбе, студентима стоји на располагању један велики 

аутобус, са 50 места и јадан комбибус, са 22 места.  

Студентима стоји на располагању велики број савремених литерарних извора. Већина 

предмета је покривена барем једним уџбеником и практикумом, који је написан према 

важећем наставном плану и програму за дати предмет. Осим тога, студентима стоји на 

располагању централна библиотека Пољопривредног факултета у Новом Саду, у оквиру које 

се налази и читаоница са око 50 индивидуалних места за учење.  

Велики број литерарних извора, као и могућност употребе компјутера, стоји на располагању 

студентима код сваког предметног наставника.  

Табела 10.1 Листа просторија са површином у високошколској установи у којој се изводи 

настава на студијском програму 

Табела 10.2 Листа опреме за извођење студијског програма 

Табела 10.3 Листа библиотечких јединица релевантних за студијски програм  

Табела 10.4. Листа уџбеника  доступна студентима на студијском програму  

Табела 10.5  Покривеност обавезних предмета литературом (књигама, збиркама, 

практикумима.., које се налазе у библиотеци или их има у продаји 

 

Евиденција:  

Прилог 10.1. Доказ о власништву, уговори о коришћењу и уговори о закупу 

Tabele/Tabela%2010.1%20-%20Lista%20prostorija%20-%20Z.docx
Tabele/Tabela%2010.1%20-%20Lista%20prostorija%20-%20Z.docx
Tabele/Tabela%2010.2%20-%20Lista%20opreme.doc
Tabele/Tabela%2010.3%20-%20Lista%20biblioteckih%20jedinica.doc
Tabele/Tabela%2010.4%20-%20Lista%20udzbenika.doc
Tabele/Tabela%2010.5%20-%20Pokrivenost%20literaturom.doc
Tabele/Tabela%2010.5%20-%20Pokrivenost%20literaturom.doc
Prilozi/Prilog%2010.1.pdf
Prilozi/Prilog%2010.1b%20Zakup.pdf
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Прилог 10.2. Извод из књиге инвентара.   

Прилог 10.3. Доказ о поседовању информационе технологије, броја интернет прикључака и 

сл. 

 

Додатни прилози: 

Установа - Стандард 9. Простор и опрема (Табела 9.1 – 9.3 и Прилог 9.1 – 9.2). 

 

Prilozi/Prilog%2010.2%20z.doc
Prilozi/Prilog%2010.3%20z.doc
Prilozi/Prilog%2010.3%20z.doc
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Стандард 11: Контрола квалитета      

 

Контрола квалитета студијског програма спроводи се редовно и систематично путем 

самовредновања и спољашњом провером квалитета. 

Наставно-научно Веће Факултета је, на седници од 03.04.2017. године, донело Правилник о 

самовредновању студија, педагошког рада наставника и услова рада на основу кога се врши 

провера квалитета студијских програма. 

       Провера квалитета студијског програма се спроводи: 

• путем анкетирања студената при крају сваког семестра оцењује се квалитет извођења 

наставе, настаник, сарадник, лаборант, као и логистичка подршка ненаставног особља и 

услова студирања (рад Студентске службе, Деканата, Рачуноводства, Службе обезбеђења 

и одржавања чистоће), 

• путем анкетирања дипломираних студената приликом доделе дипломе, 

• путем анкетирања дипломираних студената које су у радном односу,  

• путем оцењивања дипломираних студената од стране послодаваца који су са њима 

засновали радни однос, 

• путем анкетирања потенцијалних послодаваца о квалитету студијских програма, 

• путем вредновања наставног процеса и услова рада од стране наставног и ненаставног 

особља факултета. 

Извештај о самовредновању саставља Комисија за квалитет, а усваја га Наставно-научно 

веће Факултета. 

На унапређењу квалитета наставног процеса учествују: Катедре, Наставно-научна већа 

Департмана, Наставно-научно веће факултета и Комисија за квалитет. 

 

Табела 11. 1. Листа чланова комисије за контролу квалитета. 

 

Евиденција:  

 

Прилог 11.1. Извештај о резултатима самовредновања Установе; Извештај о резултатима 

самовредновања студијског програма 

Прилог 11.2. Јавно публикован документ –Политика обезбеђења квалитета 

Прилог 11.3. Правилник о уџбеницима  

Прилог 11.4. Извод из Статута установе којим регулише оснивање и делокруг рада комисије 

за квалитет 
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