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Назив студијског програма АГРОЕКОНОМСКИ 

 

Самостална високошколска установа у 

којој се изводи студијски програм  

Пољопривредни факултет, Нови Сад 

Високошколска установа у којој се 

изводи студијски програм 

Универзитет у Новом Саду 

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 менаџер  

Дужина студија  1 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   

17 

Планирани број студената који ће се 

уписати на овај студијски програм  

15 

Датум када је програм прихваћен од 

стране одговарајућег тела (навести ког) 

21.02.2013 . Наставно Научно Веће Пољопривредног 

факултета у Новом Саду 

28.03.2013. од стране Сената Универзитета у Новом 

Саду 

Језик на коме се изводи студијски 

програм 

Српски 

Година када је програм акредитован 2008. 

 

Web адреса на којиј се налазе подаци о 

студијском програму 

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



 

Универзитет у Новом Саду   
  Пољопривредни факултет 

 

Акредитација студијског програма 

МАСТЕР АКАДЕМСКЕ 
СТУДИЈЕ 

Студијски програм:  
АГРОЕКОНОМСКИ 

 

 

Стандард 1. Структура студијског програма 

 

Студијски програм садржи елементе утврђене законом. 

 

 

Опис структуре и садржаја студијског програма са методама извођења наставе 

(највише 500 речи) 

Назив студијског програма мастер академских студија је АГРОЕКОНОМСКИ. Ове студије 

припадају области Менаџмент и бизнис у оквиру образовно научног поља Друштвене науке. 

Студент који заврши мастер академске студије, стиче академски назив мастер менаџер, 

скраћеница Мастер менаџ. на енглеском језику: master (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 процес студирања је стручњак са академским образовањем 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, често у контексту истраживања, из 

агроекономске области. 

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 завшили 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 Агроекономски.  

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 Агроекономски 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 

блока студент мора да изабере по један предмет. Пријављивање изборних предмета мора се 
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обавити до почетка извођења наставе у договору са предметним наставницима. У понуди 

изборних предмета налазе се и неки од предмета који су обавезни или изборни и на другим 

студијским програмима. У другом семестру, студент одабире два изборна предмета из 

укупно два изборна блока, а мастер академске студије се завршавају обавезном израдом и 

одбраном завршног мастер рада, као самосталног рада студента, а који мора бити из једног 

од понудђених 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 менаџер је оспособљен за рад у истраживачким центрима различитих 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/ 

 

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.  

 

Опис (највише 500 речи) 

 

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 пољопривре 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.  

 

Реализацијом овако конципираног студијског програма формирају се стручњаци способни за 

развој и примену стечених знања у пракси области агробизниса и менаджмента. 

 

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. 

 

Евиденција :  

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

 

 

http://polj.uns.ac.rs/
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Стандард 3. Циљеви студијског програма 

 

Студијски програм има јасно дефинисане циљеве.  

 

Опис (највише 500 речи) 

 

Циљ студијског програма 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 подразумеа и значајно 

проширење и продубљење 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 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. 

 

 

 

 

 

 

 

Евиденција : 

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

 

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.  

 

Стечено знање дипломираном студенту обезбеђује стручност за рад у научним институтима 

и факултетима у области агроекономије.  

 

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

(вештине), односно компетенције: 

 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 анкета 

 способност за научно засновану интерпретацију посматраних (анкетних) резултата 

 способност ефикасне научне комуникације 

 способност руковођења истраживачким тимовима и организацијама 

формирање става о неопходности перманентног усавршавања 

 

 

 

 

 

 

 

Евиденција :  

 

Прилог 4.1. - Додатак дипломе 

 

../../../../INFO/Akreditacija/Studijski%20programi/02_Agroekonomski%20MAS/02_Agroekonomski/Prilozi/Prilog%204.1%20z.docx
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Стандард 5: Курикулум 

 

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

модула и њихов опис.  

 

Опис (највише 300 речи) 

 

Курикулум мастер академских студија Агроекономски је конципиран тако да задовољи и 

испуни постављене и дефинисане циљеве и обавезе. Програм ових мастер академских 

студија обухвата 2 обавезна и 27 изборних предмета. Од постојећих 27 изборних предмета 

студент мора да изабере 6 предмета из укупно 6 изборних блокова. У прва 4 изборна блока у 

И семестру налази се по 5 понуђених предмета, а у другом семестру по 4 понуђена предмета. 

У понуди изборних предмета налазе се и неки од предмета који су обавезни или изборни и на 

другим студијским програмима 

 

Сви предмети су једносеместрални и носе 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.  

 

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), 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 60 % 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. 

 

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

студија, услова преласка у наредну годину и начина студирања. 

 

Табела 5.1А. Распоред предмета по семестрима и годинама студија за студијски програм  

другог нивоа студија  

Табела 5.2. Спецификација  предмета  

Табела 5.2Б Спецификација  завршног рада   

Табела 5.3  Изборна настава на студијском  програму  

 

http://polj.uns.ac.rs/Files/Akreditacija/Diplomske_akademske_studije/tabele_a/tabela_5_1_a.pdf
http://polj.uns.ac.rs/Files/Akreditacija/Diplomske_akademske_studije/tabele_a/tabela_5_1_a.pdf
http://polj.uns.ac.rs/Files/Akreditacija/Diplomske_akademske_studije/tabele_a/tabela_5_2_specifikacija_predmeta.pdf
http://polj.uns.ac.rs/Files/Akreditacija/Diplomske_akademske_studije/tabele_a/tabela_5_2_b_specifikacija_zavrsnog_ispita.pdf
http://polj.uns.ac.rs/Files/Akreditacija/Diplomske_akademske_studije/tabele_a/tabela_5_3_izborna_nastava.pdf
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Извештај 1. Извештај о структури студијског програма  

 

Евиденција:  

 

Прилог 5.1. - Распоред часова 

Прилог 5.2. - Књига предмета 

Прилог 5.3. - Одлука о прихватању студијског програма од стране стручних органа 

високошколске установе 

 

../../../../INFO/Akreditacija/Studijski%20programi/02_Agroekonomski%20MAS/02_Agroekonomski/XLS%20dodaci/02_Master%20AGROEKONOMSKI.xls
http://polj.uns.ac.rs/Files/Akreditacija/Diplomske_akademske_studije/prilozi_a/prilog_5_1.pdf
http://polj.uns.ac.rs/Files/Akreditacija/Diplomske_akademske_studije/prilozi_a/prilog_5_2.pdf
http://polj.uns.ac.rs/Files/Akreditacija/Diplomske_akademske_studije/prilozi_a/prilog_5_3.pdf
http://polj.uns.ac.rs/Files/Akreditacija/Diplomske_akademske_studije/prilozi_a/prilog_5_3.pdf
http://polj.uns.ac.rs/Files/Akreditacija/Diplomske_akademske_studije/prilozi_a/prilog_5_3.pdf


 

Универзитет у Новом Саду   
  Пољопривредни факултет 

 

Акредитација студијског програма 

МАСТЕР АКАДЕМСКЕ 
СТУДИЈЕ 

Студијски програм:  
АГРОЕКОНОМСКИ 

 

 

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 Агроекономски је конципиран тако да на интердисциплинаран, 

целовит и свеобухватан начин пружа студентима најновија научна и стручна сазнања из 

области агроекономије.  

      Студијски програм је усаглашен са савременим и актуелним научним и стручним 

сазнањима, а упоредив је са програмима агроекономије, на пољопривредним факултетима 

других универзитета у нашем окружењу, који су потписници Болоњске декларације. 

Основни принципи усаглашености се огледају у следећем: предмети су једносеместрални, 

постоји кредитни систем, постоје изборни предмети, мастер академске студије трају два (или 

у неким случајевима више) семестара, постоји практичан рад студената  (програм студија је 

врло сличан по областима изборних предмета и заснован је на савременим научним и 

стручним сазнањима из области агроекономије, јасно су дефинисани циљеви и исход 

студирања, односно знања и вештине, које студент стиче после завршених мастер 

академских студија.  

      Овај програм је усклађен и упоредив са програмима агроекономије следећих факултета: 

1. Slovak University of Agriculture in Nitra, Faculty of The Faculty of Economics and 

Management(http://www.fem.uniag.sk/fem/en/node/21 

2. University of Hohenheim, Stuttgart, Germany (https://www.uni-hohenheim.de  

https://www.uni-hohenheim.de/ ; https://master.uni-hohenheim.de/80735?&L=1 

3. Poljoprivredni fakultet  u Osijeku, http://www.pfos.unios.hr/index.php/studiji/diplomski-

studiji 

4. Iowa State University, College of Agricultute and Life Sciences, Ames, Iowa, USA 

http://www.econ.iastate.edu/graduate-programs/masters-program 

5. Pen State University, USA. http://aese.psu.edu/graduateprograms/aerec/masters 

6. Univerza v Ljubljani, Biotehniška fakulteta, Ljubljana, Slovenija, 
       http://www.bf.uni-lj.si/en/deans-office/study-programmes/master-study-programs-second-cycle/economics-of-natural-

resources/programme-structure/#c5131 

Евиденција:  

 

Прилог 6.1,2,3. - Документација о најмање три акредитована инострана програма, са којим је 

програм усклађен 

Прилог 6.4. - Препоруке или усклађеност са одговарајућим добром праксом у европским 

институцијама 

 

 

http://www.fem.uniag.sk/fem/en/node/21
https://www.uni-hohenheim.de/
https://www.uni-hohenheim.de/
https://master.uni-hohenheim.de/80735?&L=1
http://www.pfos.unios.hr/index.php/studiji/diplomski-studiji
http://www.pfos.unios.hr/index.php/studiji/diplomski-studiji
http://www.econ.iastate.edu/graduate-programs/masters-program
http://aese.psu.edu/graduateprograms/aerec/masters
http://www.bf.uni-lj.si/en/deans-office/study-programmes/master-study-programs-second-cycle/economics-of-natural-resources/programme-structure/#c5131
http://www.bf.uni-lj.si/en/deans-office/study-programmes/master-study-programs-second-cycle/economics-of-natural-resources/programme-structure/#c5131
http://polj.uns.ac.rs/Files/Akreditacija/Diplomske_akademske_studije/prilozi_a/prilog_6_1_2_3.pdf
http://polj.uns.ac.rs/Files/Akreditacija/Diplomske_akademske_studije/prilozi_a/prilog_6_1_2_3.pdf
http://polj.uns.ac.rs/Files/Akreditacija/Diplomske_akademske_studije/prilozi_a/prilog_6_4.pdf
http://polj.uns.ac.rs/Files/Akreditacija/Diplomske_akademske_studije/prilozi_a/prilog_6_4.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. 

 

Опис (највише 500 речи) 

 

Пољопривредни факултет као високошколска установа у складу са друштвеним потребама и 

својим ресурсима, уписује студенте на мастер академске студије, студијски програм 

Агроекономски, на буџетско финансирање и самофинансирање одређеног броја студената 

који је сваке године дефинисан посебном одлуком ННВ ПФ. 

 

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. Адекватним студијама сматрају се студије 

агроекономије и агротуризма и руралног развоја. Студенти који су завшили 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 Агроекономски. 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 по годинама 

студија у текућој школској години - мастер 

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) 

 

http://polj.uns.ac.rs/Files/Akreditacija/Diplomske_akademske_studije/tabele_a/tabela_7_1_pregled_broja_studenata.pdf
http://polj.uns.ac.rs/Files/Akreditacija/Diplomske_akademske_studije/tabele_a/tabela_7_1_pregled_broja_studenata.pdf
http://polj.uns.ac.rs/Files/Akreditacija/Diplomske_akademske_studije/tabele_a/tabela_7_1_pregled_broja_studenata.pdf
http://polj.uns.ac.rs/Files/Akreditacija/Diplomske_akademske_studije/prilozi_a/prilog_7_1.pdf
http://polj.uns.ac.rs/Files/Akreditacija/Diplomske_akademske_studije/prilozi_a/prilog_7_2.pdf
http://polj.uns.ac.rs/Files/Akreditacija/Diplomske_akademske_studije/prilozi_a/prilog_7_3.pdf
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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 предиспитниџ обавеза и полагањем испита.  

 

Опис (највише 500 речи) 

 

Оцењивање студената врши се непрекидним праћењем рада студента и на основу бодова 

стечених у испуњавању предиспитних обавеза и полагањем испита. 

 

Студент савладава студијски програм полагањем испита, чиме стиче одређени број ЕСПБ 

бодова, у складу са студијским програмом. Сваки појединачни предмет у програму има 

одређен број бодова који студент остварује када са успехом положи испит. 

 

Број ЕСПБ бодова утврђен је на основу радног оптерећења студента у савлађивању 

одређеног предмета и применом јединствене методологије Пољопривредног факултета за 

све студијске програме. Максималан број бодова који студент може да оствари на предмету 

је 100. 

 

Студент стиче бодове на предмету кроз рад у настави и испуњавањем преиспитних обавеза и 

полагањем испита. Сваки предмет из студијског програма има јасан и објављен начин 

стицања бодова. Начин стицања бодова током извођења наставе укључује број бодова које 

студент стиче на основу сваке појединачне врсте активности током наставе или 

извршавањем предиспитне обавезе и полагањем испита. 

 

Укупан успех студента на предмету изражава се оценом 5 (није положио) до 10 (одличан). 

Оцена студента је заснована на укупном броју поена које је студент стекао испуњавањем 

предиспитних обавеза и полагањем испита, а према квалитету стечених знања и вештина. 

 

 

 

 

 

 

Табела 8.1 Статистички подаци о напредовању студената на студијском програму 

 

 

Евиденција:  
 

Прилог 5.2. - Књига предмета 

 

 

http://polj.uns.ac.rs/Files/Akreditacija/Diplomske_akademske_studije/tabele_a/tabela_8_1_statisticki_podaci_o_napredovanju.pdf
../../../../INFO/Akreditacija/Studijski%20programi/02_Agroekonomski%20MAS/02_Agroekonomski/Prilozi/Prilog%205.2%20p.docx
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Стандард 9: Наставно особље 

 

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

уметничким и стручним  квалификацијама.  

 

Опис (највише 200 речи) 

 

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. Наставници на факултету остварују просечно 6.25 

часова недељно.  Просечно оптерећење наставника на овом студијском програму је 1.37. 

Проценат часова предавања које изводе наставници са пуним радним временом је 89.25. 

 

На овом студијском програму учествује 25 наставника. Од укупног броја наставника 3 

наставника није ангажовано са 100% радног времена. 

 

Број сарадника одговара потребама студијског програма. Број сарадника на студијском 

програму је 9 и он покрива укупан број часова активне наставе. Сарадници на факултету 

остварују 12.82 часа недељно. ПРосечно оптерећење сарадника на овом студијском програму 

је 1.30. 

 

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 предавање је до 50 студената, групе за аудиторне вежбе до 25 студената.  

Сви подаци о наставницима и сарадницима (биографије, избори у звања, референце) 

доступни су јавности и налазе се у књизи наставника и на сајту институције: 

http://polj.uns.ac.rs/Srpski/NastavnoOsoblje.html 

 
 

Табела 9. 0 Укупни подаци о наставном особљу у установи и на студијском програму ( листа 

се формира приликом уноса података у електронски формулар, установа је обавезна да у ову 

табелу унесе све податке који се траже) 
 

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

Табела 9.2. Листа наставника ангажованих на студијском програму (формира се листа из 

табеле 9.0) 

Табела 9.3 Збирни преглед броја наставника по областима,  и ужим научним или 

уметничким областима ангажованих на студијском програму 

Табела 9.4.  Листа сарадника ангажованих на студијском програму (формира се листа из 

табеле 9.0) 
  

Извештај 2. Број наставника према потребама студијског  програма  

Извештај 3. Број сардника према потребама студијског програма  
 

Извештај о параметрима студијског програма (овај извештај следи из уноса података у електронски 

формулар) 

 

http://polj.uns.ac.rs/Srpski/NastavnoOsoblje.html
../../../../INFO/Akreditacija/Studijski%20programi/02_Agroekonomski%20MAS/02_Agroekonomski/XLS%20dodaci/poljns-sve2013.xls
../../../../INFO/Akreditacija/Studijski%20programi/02_Agroekonomski%20MAS/02_Agroekonomski/XLS%20dodaci/poljns-sve2013.xls
../../../../INFO/Akreditacija/Studijski%20programi/02_Agroekonomski%20MAS/02_Agroekonomski/XLS%20dodaci/poljns-sve2013.xls
../../../../INFO/Akreditacija/Studijski%20programi/02_Agroekonomski%20MAS/02_Agroekonomski/XLS%20dodaci/poljns-sve2013.xls
http://polj.uns.ac.rs/Files/Akreditacija/Diplomske_akademske_studije/tabele_a/tabela_9_1_kvalifikacije_nastavnika.pdf
http://polj.uns.ac.rs/Files/Akreditacija/Diplomske_akademske_studije/tabele_a/tabela_9_2_lista_nastavnika_na_sp.pdf
http://polj.uns.ac.rs/Files/Akreditacija/Diplomske_akademske_studije/tabele_a/tabela_9_2_lista_nastavnika_na_sp.pdf
http://polj.uns.ac.rs/Files/Akreditacija/Diplomske_akademske_studije/tabele_a/tabela_9_3_pregled_nastavnika_po_oblastima.pdf
http://polj.uns.ac.rs/Files/Akreditacija/Diplomske_akademske_studije/tabele_a/tabela_9_3_pregled_nastavnika_po_oblastima.pdf
http://polj.uns.ac.rs/Files/Akreditacija/Diplomske_akademske_studije/tabele_a/tabela_9_4_lista_saradnika.pdf
http://polj.uns.ac.rs/Files/Akreditacija/Diplomske_akademske_studije/tabele_a/tabela_9_4_lista_saradnika.pdf
../../../../INFO/Akreditacija/Studijski%20programi/02_Agroekonomski%20MAS/02_Agroekonomski/XLS%20dodaci/02_Master%20AGROEKONOMSKI.xls
../../../../INFO/Akreditacija/Studijski%20programi/02_Agroekonomski%20MAS/02_Agroekonomski/XLS%20dodaci/02_Master%20AGROEKONOMSKI.xls
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Евиденција:  
 

Прилог 9.1 - Копије радних књижица наставног особља- (није затражена акредитација само 

студијског програма),  

Прилог 9.2 - Правилник о избору наставника – (није затражена акредитација само 

студијског програма),  

Прилог 9.3 - Уговори о ангажовању  наставника са непуним радним временом – (није 

затражена акредитација само студијског програма),  

Прилог 9.4 - Сагласност високошколске установе на рад наставника на другој 

високошколској установи, (није затражена акредитација само студијског програма),  

Прилог 9.5. - Књига наставника (приложене су табеле),  

Прилог 9.6. - Доказ о јавној доступности података о наставницима и сарадницима 

(публикација или сајт институције) - http://polj.uns.ac.rs/Srpski/NastavnoOsoblje.html 

 

 

 

../../../../INFO/Akreditacija/Studijski%20programi/02_Agroekonomski%20MAS/02_Agroekonomski/Tabele/Tabela%209.1%20-%20Kvalifikacije%20nastavnika.docx
../../../../INFO/Akreditacija/Studijski%20programi/02_Agroekonomski%20MAS/02_Agroekonomski/Tabele/Tabela%209.2%20-%20Lista%20nastavnika%20na%20stud%20prog.docx
http://polj.uns.ac.rs/Srpski/NastavnoOsoblje.html
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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. 

 

Опис (не више од 100 речи) 

За извођење студијског програма обезбеђени су у потпуности инфраструктурни параметри, 

људски, просторни, техничко-технолошки, рачунарски, библиотечки и други ресурси који су 

примерени карактеру студијског програма и предвиђеном броју студената. Настава на 

студијском програму Агроекономски се изводи тако да је, по једном студенту обезбеђен 

минимум од 2 m
2 

простора и место за рад (присуство настави). Настава се изводи у 

амфитеатрима, предаваоницама и рачунарским лабораторијама. 

 

Предмети студијског програма су обезбеђени одговарајућом уџбеничком литературом (124 

уџбеника је доступно студентима на студијском програму – Табела 10.4.), такође је висока 

покривеност обавезних и изборних предмета литературом – Табела 10.5., лиценцираним 

софтверима, мултимедијалним презентацијама и другим савременим средствима за одвијање 

наставног процеса. 

 

Факултет поседује библиотеку и читаоницу и обезбеђује за сваког студента место у 

амфитеатру, предаваоници и лабораторији – вежбаоници. Такође је значајно истаћи да 

постоји листа од 143  библиотечких јединица релевантних за овај студијски програм – 

Табела 10.3. 

 

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. - Извод из Књиге инвентара 

Прилог-10.2. - Доказ о поседовању информационе технологије, броја интернет прикључака 

и сл. 

 

../../../../INFO/Akreditacija/Studijski%20programi/02_Agroekonomski%20MAS/02_Agroekonomski/Tabele/Tabela%2010.3%20-%20Lista%20biblioteckih%20jedinica.docx
http://polj.uns.ac.rs/Files/Akreditacija/Diplomske_akademske_studije/tabele_a/tabela_10_1_lista_prostorija.pdf
http://polj.uns.ac.rs/Files/Akreditacija/Diplomske_akademske_studije/tabele_a/tabela_10_1_lista_prostorija.pdf
http://polj.uns.ac.rs/Files/Akreditacija/Diplomske_akademske_studije/tabele_a/tabela_10_2_lista_opreme.pdf
http://polj.uns.ac.rs/Files/Akreditacija/Diplomske_akademske_studije/tabele_a/tabela_10_3_lista_biblioteckih_jedinica.pdf
http://polj.uns.ac.rs/Files/Akreditacija/Diplomske_akademske_studije/tabele_a/tabela_10_4_lista_udzbenika.pdf
http://polj.uns.ac.rs/Files/Akreditacija/Diplomske_akademske_studije/tabele_a/tabela_10_5_pokrivenost_literaturom.pdf
http://polj.uns.ac.rs/Files/Akreditacija/Diplomske_akademske_studije/tabele_a/tabela_10_5_pokrivenost_literaturom.pdf
http://polj.uns.ac.rs/Files/Akreditacija/Diplomske_akademske_studije/tabele_a/tabela_10_5_pokrivenost_literaturom.pdf
../../../../INFO/Akreditacija/Studijski%20programi/02_Agroekonomski%20MAS/02_Agroekonomski/Prilozi/Prilog%2010.1%20z.docx
../../../../INFO/Akreditacija/Studijski%20programi/02_Agroekonomski%20MAS/02_Agroekonomski/Prilozi/Prilog%2010.2%20z.docx
../../../../INFO/Akreditacija/Studijski%20programi/02_Agroekonomski%20MAS/02_Agroekonomski/Prilozi/Prilog%2010.2%20z.docx
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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 27.02.2007. 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 дил. инж факултета 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 пише продекан за наставу, а усваја га НН 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 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 

 

../../../../INFO/Akreditacija/Studijski%20programi/02_Agroekonomski%20MAS/02_Agroekonomski/Tabele/Tabela%2011.1%20-%20Komisija%20Kvalitet.docx
../../../../INFO/Akreditacija/Studijski%20programi/02_Agroekonomski%20MAS/02_Agroekonomski/Prilozi/Prilog%2011.1%20p.docx
../../../../INFO/Akreditacija/Studijski%20programi/02_Agroekonomski%20MAS/02_Agroekonomski/Prilozi/Prilog%2011.2%20z.docx
../../../../INFO/Akreditacija/Studijski%20programi/02_Agroekonomski%20MAS/02_Agroekonomski/Prilozi/Prilog%2011.3%20z.docx
../../../../INFO/Akreditacija/Studijski%20programi/02_Agroekonomski%20MAS/02_Agroekonomski/Prilozi/Prilog%2011.4%20z.docx
../../../../INFO/Akreditacija/Studijski%20programi/02_Agroekonomski%20MAS/02_Agroekonomski/Prilozi/Prilog%2011.4%20z.docx
../../../../INFO/Akreditacija/Studijski%20programi/02_Agroekonomski%20MAS/02_Agroekonomski/Prilozi/Prilog%2011.4%20z.docx
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Стандард 12: Студије на даљину 

 

Студијски програм заснован на методама и технологијама образовања на даљину подржан је 

ресурсима који обезбеђују квалитетно извођење студијског програма. 

Високошколска установа може организовати студијски програм на даљину за сваку област и 

свако образовно-научно и образовно-уметничко поље, ако  наставни садржај, подржан 

расположивим ресурсима, може квалитетно усвојити кроз студије на даљину и ако се 

обезбеђује исти ниво знања дипломираних студената, иста ефикасност студирања и исти 

ранг (квалитет) дипломе као и у случају уобичајеног начина реализације студијског 

програма. 

 

Опис (не више од 300 речи) 

 

За сада нису предвиђене. 

 

 

 

 

 


