Универзитет у Новом Саду
Пољопривредни факултет
21000 Нови Сад, Трг Д. Обрадовића 8
Тел: 021/485-3219; Факс: 021/459-761;
E-mail: nastava@polj.uns.ac.rs; http://polj.uns.ac.rs

Акредитација студијског програма
ИНТЕГРИСАНЕ АКАДЕМСКЕ
СТУДИЈЕ

ВЕТЕРИНАРСКА
МЕДИЦИНА

ДОКУМЕНТАЦИЈА ЗА АКРЕДИТАЦИЈУ
СТУДИЈСКОГ ПРОГРАМА
ИНТЕГРИСАНИХ АКАДЕМСКИХ СТУДИЈА

ВЕТЕРИНАРСКА МЕДИЦИНА

НАКОН АКТА УПОЗОРЕЊА
о отклањању недостатака

Нови Сад, новембар 2013.

Универзитет у Новом Саду
Пољопривредни факултет
Акредитација студијског програма
ИНТЕГРИСАНЕ АКАДЕМСКЕ
СТУДИЈЕ

ВЕТЕРИНАРСКА
МЕДИЦИНА

Садржај:


















Акт упозорења
Одговор на Акт упозорења
Детаљан, табеларни опис измена у стандарду 9 - наставно особље
Прилози уз Одговор на Акт упозорења
Одлука НН већа Пољопривредног факултет о прихватаљу измена по Акту упозорења

Уводна табела
Стандард 1. Структура студијског програма
Стандард 2. Сврха студијског програма
Стандард 3. Циљеви студијског програма
Стандард 4. Компетенције дипломираних студената
Стандард 5. Курикулум
Стандард 6. Квалитет, савременост и међународна усаглашеност студијског програма
Стандард 7. Упис студената
Стандард 8. Оцењивање и напредовање студената
Стандард 9. Наставно особље
Стандард 10. Организациона и материјална средства
Стандард 11. Контрола квалитета
 Стандард 12. Студије на даљину

Универзитет у Новом Саду
Пољопривредни факултет
Акредитација студијског програма
ИНТЕГРИСАНЕ АКАДЕМСКЕ
СТУДИЈЕ

ВЕТЕРИНАРСКА
МЕДИЦИНА

Уводна табела
Назив студијског програма
Самостална високошколска установа у
којој се изводи студијски програм
Високошколска установа у којој се
изводи студијски програм
Образовно-научно/образовноуметничко поље

Ветеринарска медицина

Научна, стручна или уметничка област

Ветеринарска медицина

Врста студија

Интегрисане академске студије

Обим студија изражен ЕСПБ бодовима

360

Назив дипломе

Доктор ветеринарске медицине

Дужина студија
Година у којој је започела реализација
студијског програма
Година када ће започети реализација
студијског програма (ако је програм
нов)
Број студената који студира по овом
студијском програму
Планирани број студената који ће се
уписати на овај студијски програм
Датум када је програм прихваћен од
стране одговарајућег тела (навести ког)

6 година

Језик на коме се изводи студијски
програм
Година када је програм акредитован
Web адреса на којиј се налазе подаци о
студијском програму

Пољопривредни факултет
Универзитет у Новом Саду
Медицинске науке

2000

2013
300
60
21.02.2013. Наставно-научно веће
Пољопривредног факултета
28.03.2013. од стране Сената Универзитета у
Новом Саду
Српски језик
2008
http://polj.uns.ac.rs/

Универзитет у Новом Саду
Пољопривредни факултет
Акредитација студијског програма
ИНТЕГРИСАНЕ АКАДЕМСКЕ
СТУДИЈЕ

ВЕТЕРИНАРСКА
МЕДИЦИНА

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 интегрисаних академских студија је Ветеринарска
медицина. Академски назив који се стиче је Доктор ветеринарске медицине. Исход студија
су компетиције које студентима омогућују примену стеченог знања у обављању послова који
се односе на проблеме који се јављају у струци, пракси и научно-истраживачком раду.
Интегрисане академске студије ветеринарске медицине трају 6 година. Структура и садржај
програма су конципирани на основу савремених научних и стручних знања и искустава у
овој области као и на основу захтева Европске асоцијасије ветеринарских високошколских
установа (ЕАVE) и на принципима болоњског процеса. Програми свих предмета су
дефинисани на основу савремених научних и стручних достигнућа. Већ од прве године
студија студентима се пружа могућност, да се према сопственим жељама, поред обавезних
предмета, одлуче и за изборне предмете што омогућује добијање ширих знања. У 11.
семестру поред заједничких предмета студенти бирају један од понуђена три модула и то:
безбедност хране, клиничка патологија и терапија фармских животиња и коња и клиничка
патологија и терапија кућних љубимаца, а у оквиру модула поред обавезних постоје и
изборни предмети. У 12. семестру студенти обављају обавезну праксу и обављају
истраживачки рад и врше израду завршног рада.
Наставни процес се одвија кроз теоријски и практични облик наставе. Посебна пажња
је посвећена практичним вежбама (у лабораторијама факултета, као и на индустријским
фармама, млекарама, индустријама меса, у стручним службама, ветеринарским амбулантама,
научним институтима итд.). За наставу се се користе савремена наставна средства, учила и
помагала (препарати, модели, слике, видео-филмови, анимације, схеме). Градиво се предаје
усменим излагањем, демонстрацијама, презентацијама, практичним радом, писањем
семинарских радова, консултацијама, и слично. Подстиче се самостални и групни рад
студената. Активност студената се континуирано прате и вреднују. Број освојених бодова је
исказан према јединственој методологији.
Студијски програм интегрисаних студија ветеринарске медицине, формиран је у
складу са следећим принципима:
 Интегрисане студије ветеринарске медицине трају 6 година ( 12 семестара)
 Једна школска година траје 12 месеци, подељена је на 2 семетра
 Број предмета по семестру је 7 или 8 а у оквиру модула 6 или 7
 Настава, у току једног семестра, траје 15 недеља
 Студент је оптерећен активном наставом до 30 часова током једне радне недеље.
 Интегрисане студије имају укупно 360 ЕСПБ, 60 по години, (30 по сваком семестру).
 Укупан број ЕСПБ, за сваки предмет, студент остварује на основу степена
извршавања предиспитних и испитних обавеза.
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Оцењивање студената, се изводи оценама од 5-10.
Обезбеђено је континуирано праћење и анализирање успешности студирања.
Предвиђено је оцењивање квалитета студијског програма, квалитета извођења
наставе, квалитета наставника, адекватности просторија, опреме итд.
 Предмети су подељени на обавезне, укупно 74, и изборне, укупно 44.
 Настава се изоди уамфитеатрима, предаваоницама учионицама и вежбаоницама на
факултету, као и на производним сточарским фармама, у млекарама, кланицама, у
стручним ветеринарским службама и научним институтцијама.
 У 12 семестру студенти обављају праксу у лабораторијама, ветеринарским
амбулантама, фармама, ергелама, кланицама, млкарама и др., под надзором
предметних наставника. У овом семестру студенти обављају и студијски
истраживачки рад који им је основа за одабир теме и израду и писање завршног рада.
Евиденција:
Прилог 1.1. - Публикација установе - 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)
Основна сврха студијског програма интегрисаних академских студија ветеринарска
медицина је формирање високо образованих кадрова ради остваривања професионалних
(образовних, стручних, истраживачких) активности у области здравствене заштите животиња
и јавног здравља. Режим студија је прилагођен општим трендоцима пораста узгоја кућних
љубимаца, а прати и тренд раста у узгоју производних животиња на територији Србије.
Основна сврха овог студијског програма је школовање стручњака за директно укључивање у
различите гране ветеринарске медицине: клинички рад са пацијентима, рад у
лабораторијама, рад у области хигијене хране, ветеринарско-инспекцијски надзор и
ветеринарска едукација. Због тога је основни правац свих активности усмерен је ка стицању
функционалних знања и вештина уз примену метода активног учења ради креирања
критичког мишљења које омогућавају укључивање дипломираних студената – доктора
ветеринарске медицине у конкретне делатне гране ветеринарске медицине. Приоритети
студијског програма у будућности су образовање кадрова који ће допринети обезбеђењу и
побољшању свих аспеката ветеринарске медицине: здравствена заштита животиња, заштита
здравља људи и ветеринарско јавно здравље, праћење заразних болести, обезбеђивање
добробити животиња, селекција и обезбеђивање квалитетних перформанси животиња,
анализа зоохигијенских услова, превентивна и едукација становништва.
У наредном временском периоду на територији Европске уније, а потом и Србије очекује се
значајна измена закона о ветеринарству којим ће ингиренције али и одговорности ветеринара
бити много веће. Општи трендови показују да расте број кућних љубимаца по глави
становника, а остају и отворена питања здравствене заштите фармских животиња и
угрожених животињских врста у Србији. Без стручњака образованих на одговарајући начин
није могуће обезбедити комплетну ветеринарску заштиту и испоштовати све законске и
друштвене норме које ће друштво у целини због растућих потреба наметнути у краћем или
дужем временском периоду.
Програм интегрисаних академских студија ВЕТЕРИНАРСКА МЕДИЦИНА пружа сва
потребна знања и вештине која су неопходна за постизање наведених циљева и задовољене
растућих потреба људи у Србији, будући да су студенти одговарајућим методама наставе и
учења квалификовани за креативни и иновативни рад, праћење стручне литературе,
прикупљање и обраду података; тимски рад, као и успешно коришћење знања и вештина у
ветеринарској медицини.
Стручњаци овог профила могу се запошљавати на различитим местима која покривају
ветеринарску делатност, која је прописана Законом о ветеринарству и подразумева: праћење,
заштиту и унапређење здравља животиња; заштиту животиња од заразних и других болести;
откривање и дијагностиковање болести и лечење оболелих животиња; спровођење мера
здравствене заштите животиња; заштиту људи од зооноза; контролу безбедности хране
животињског порекла и производа животињског порекла на месту узгоја животиња,
производње и промета производа животињског порекла, хране животињског порекла и хране
за животиње; обележавање и регистрацију животиња ради контроле кретања и обезбеђивања
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следљивости у производњи и промету животиња, производа животињског порекла и хране
животињског порекла; контролу воде за напајање животиња; контролу здравља приплодних
животиња и њихове репродуктивне способности, као и спровођење мера за лечење
стерилитета и вештачког осемењавања; заштиту животне средине од загађења узрочницима
заразних болести животиња; заштиту животиња од мучења и патње, старање о добробити
животиња; контролу у производњи и промету ветеринарских лекова и медицинских
средстава за употребу у ветеринарској медицини; дезинфекција, дезинсекција, дератизација,
дезодорација и деконтаминација; ветеринарску едукацију и обавештавање.
Студијски програм је направљен тако да је рад оријентисан на већем учешћу практичног и
клиничког рада студената, узимајући у обзиро проширивање капацитета за извођење
интрамуралне клиничке наставе на Пољопривредном факултету у Новом Саду и Департману
за ветеринарску медицину.
Евиденција :
Прилог 1.1. - Публикација установе - http://polj.uns.ac.rs/
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Стандард 3. Циљеви студијског програма
Студијски програм има јасно дефинисане циљеве.
Опис (највише 500 речи)
Циљеви студијског програма интегрисаних академских студија ветеринарске медицине су
образовање студената за стицање академског звања доктор ветеринарске медицине као
врхунских стручњака из домена здравствене заштите животиња и ветеринарског јавног
здравља а све у складу са националним и европским прописима и стандардима. Тај основни
циљ се постиже усмеравањем студената ка оним знањима која су потребна за високостручни
непосредан рад у здравственој заштити животиња, рад на спречавање појаве и ширења
обољења, рад на заштити здравља и добробити животиња и рад на обезбеђењу здравствене
исправности и безбедности хране анималног порекла. Циљ студијског програма је
школовање ветеринарског кадра који је свестан друштвене одговорности и значаја
ветеринарске делатности, па својим примером и саветима могу да допринесу у подизању
свести код грађана о потреби и значају заштите добробити животиња, производњи и
употреби здравствено безбедне хране и потреби за бригом и очувањем животне средине.
Циљ студијског програма је и развијање вештина учења, као и општих и стручних
компетенција, које би омогућиле наставак школовања и одређени степен специјализације на
наредном нивоу студија.
Студијски програм има за циљ да омогући својим студентима укључивање у европски
систем високог образовања и реализацију заједничке пољопривредне и ветеринарске
политике ЕУ, постепеним усклађивањем образовног система са болоњском конвенцијом и
препорукама Европског естаблишмента за високо образовање. Прихватање европских
димензија у високом образовању, развој међуинституционалне сарадње и шеме мобилности
омогућиће формирање интегралног програма из области ветеринарске медицине и омогућиће
унифицирање квалитета студената, што ће повећати компетенце наших ветеринара на пољу
ЕУ.
Конкретан резултат који се жели остварити кроз овако постављен студијски програм
ветеринарске медицине је формирање стручњака који разумеју европски оквир и по својим
компетенцијама имају истоветну могућност за обављење ветеринарске делатности на
територији ЕУ. На овај начин би наши стручњаци могли да утичу на европске токове у вези
са ветеринарском медицином и јавним здрављем, а њиховим ангажовањем би се добило на
праћењу квалитета и побољшању студијског програма.
Циљеви студијског програма су мерљиви и конкретни и биће постигнути кроз јасно
дефинисане исходе учења, које подразумевају стицање одређених знања, вештина и
способности. На овом студијском програму посебно ће се ради на стицању добро
утемељених и апликативних знања из области ветеринарске медицине, која имају своју пуну
примену у садашњем тренутку. Оваква знања омогућују квалитетнију примену свих вештина
које ће студенти имати после завршетка овог студијског програма. Усмеравањем знања и
вештина студената у правом смеру добићемо стручњака који ће имати способности да у
право време и на правом месту примени своја знања и вештине.
Циљеви студијског програма су у потпуности усклађени са циљевима и исходима учења
сваког предмета на студијском програму, затим свим ветеринарским прописима, што је
значајно обзиром да је ветеринарска делатност системски праћена и контролисана, као и са
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мисијом и визијом Пољопривредног факултета и Универзитета у Новом Саду. Због тога ће
сви интелектуални и технички ресурси на нашој институцији бити подређени наведеним
циљевима студијског програма.

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

Универзитет у Новом Саду
Пољопривредни факултет
Акредитација студијског програма
ИНТЕГРИСАНЕ АКАДЕМСКЕ
СТУДИЈЕ

ВЕТЕРИНАРСКА
МЕДИЦИНА

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 општих и предметно-специфичних компетенција студената (највише 200 речи)
Студeнт трeбa дa стeкнe oпштe способности кao штo су: спoсoбнoст синтeзe и aнaлизe,
спoсoбнoст зa примeну стeчeнoг знaja у прaкси, спoсoбнoст ствaрaњa нoви х идeja
(крeaтивнoст), спoсoбнoст прилaгoђaвaњa нoвим ситуaциjaмa, спoсoбнoст учeњa, спoсoбнoст
прoцeнe и сaмoпрoцeнe, спсoбнoст зa рaд у интeрдисциплинaрнoм тиму, eтичкa прeдaнoст,
интeрпeрсoнaлнe вeштинe, изрaжaвaчкe вeштинe, истрaживaчкe вeштинe, увaжaвaњe
рeзличитoсти и мултикултурaлнoсти, oснoвнo знaњe из нaучeнe блaсти, oснoвнe
инфoрмaтичкe вeштинe, пoзнaвaњe другoг jeзикa и дoнoшeњe oдлукa. Студeнт стичe
прeдмeтнo спeцифичнe способности штo знaчи дa сe oд њeгa oчeкуje дa je у стaњу дa
диjaгнoстикуje и нa oдгoвaрajући нaчин лeчи oбoљeњa дoмaћих живoтинa, дa je спoсoбaн дa
изврши прeглeд мeсa и других прoизвoдa aнимaлнoг пoрeклa нaмeњeних зa исхрaну људи и o
њихoвoj упoтрeби дoнeсe oдгoвaрajућу oдлуку.
Опис исхода учења (највише 200 речи)
Општe способности










Eфикaснo кoмуницирajу сa клиjeнтимa, jaвнoшћу, кoлeгaмa и прeдстaвницимa у
држaвним и oпштинским oргaнимa
У стaњу су дa jaснo и прeцизнo у писмeнoj фoрми сaстaвљajу извeштaje o клиничким
случajeвимa, пaтoмoрфoлoшкoм прeглeду
Спрeмaност зa тимски рaд
Свeсни су eкoнoмскoг aспeктa вeтeринaрскoг пoслa
Рaзумejу знaчaj кoнтинуирaнe eдукaциje
Пoсeдуjу знaњe из oргaнизaциje и упрaвљaњa вeтeринaрским oргaнизaциjaмa:
Умejу дa нa aдeквaтaн нaчин рeaгуjу у склaду сa eтичким кoдeксoм
У стaњу су дa сe прилaгoдe прoмeнaмa у пoслoвнoм oкружeњу
Свeсни су личних и прoфeсиoнaлних oгрaничeњa

Прeдмeтнo спeцифичнe способности







Узму истoриjу oбoљeњa
Приђу и нa бeзбeдaн и хумaн нaчин фиксирajу живoтињу
Извeду клинички прeглeд живoтињe
Извeду укaзивaњe првe пoмoћи кoд живoтињa
Прoцeнe кoндициjу и ухрањеност живoтињe
Прикупе, упaкуjу и пoшaљу узoркe зa стaндaрднe лaбoрaтoриjскe тeстoвe и дa тумaчe
рeзултaтe
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Кoристe рaдиoлoшку, ултрaзвучну и oстaлу „имejџинг“ тeхнику у диjaгнoстици
Кoд пojaвe зooнoзa дeлуjу у склaду сa зaкoнoм
Кoристe лицeнцирaну литeрaтуру
Прeпишу лeкoвe и мeдицинскa срeдствa
Дa упрaвљaj мeдицинским oтпaдoм и oтпaдoм aнимaлнoг пoрeклa
Примeњуjу тeхникe припрeмe хируршких инструмeнaтa, aсeпсe и aнтисeпсe
Кoристe сeдaциjу, oпшту и лoкaлну aнeстeзиjу
Лeчe бoл
Дa прeпoручe или прeпишу oдгoвaрajућу тeрaпиjу
Прeпoзнajу индикaциje зa eутaнaзиjу.
Извршe oбдукциjу и пoстмoртaлни прeглeд живoтињe
Крeирajу прeвeнтивнe и прoфилaктичкe прoгрaмe
Дa пoзнajу и примeњуjу прoписe у пoглeду дoбрoбити живoтињa и jaвнoг здрaвaљa

Евиденција :
Прилог 4.1. - Додатак дипломе
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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)
Прoгрaм интeгрисaних aкaдeмских студиja трaje 6 година и 12 семестара, обухвата 74
обавезна и 44 изборнa предмета. Укупан број кредита износи 360 за цео студијски програм.
На свим годинама студија и у сваком семестру постоје изборни блокови. У 11. семестру
поред заједничких предмета студенти бирају један од понуђена три модула и то: безбедност
хране, клиничка патологија и терапија фармских животиња и коња и клиничка патологија и
терапија кућних љубимаца, а у оквиру модула поред обавезних постоје и изборни предмети.
У 12. семестру студенти обављају обавезну праксу и обављају истраживачки рад и врше
израду дипломског рада.
Предмети се вреднују са различитим бројем кредита, зависно од укупног броја часова
ангажованости студента на датом предмету, као и у зависности од обима градива и других
видова ангажованости студента, ради савладавања целокупног предвиђеног градива и
полагања испита.
Програми појединих предмета су конципирани на основу савремених научних и
стручних сазнања, али тако да програм може бити лако разумљив и за студенте. У плану
студија су дати називи обавезних предмета, по годинама и сместрима студија, број часова
активне наставе недељно, као и број ЕСПБ бодова за сваки предмет, као и укупно за
семестар, односно годину студија. Дата је и листа изборних предмета, са називом предмета,
бројем часова активне наставе и бројем ЕСПБ бодова. У програму сваког предмета су дати
следећи подаци: назив предмета (на српском и енглеском језику), име наставника и асистента
(сарадника у настави), категорија предмета (обавезни или изборни), број ЕСПБ, сврха и циљ,
као и садржај теоријске и практичне наставе, затим начин и методе извођења наставе, списак
основне литературе за припремење испита, број часова теоријске и практичне наставе у
сместру, те предиспитне и испитне обавезе, са одговарајаћим бројем поене за поједину
обавезу.
Број часова активне наставе износи 30 часова недељно, а укупна оптерећеност студента,
у току једне године, не прелази 900 часова.
Табела 5. 1. Распоред предмета по семестрима и годинама студија за студијски програм
првог нивоа студија
Табела 5.2. Спецификација предмета
Табела 5.2А Спецификација стручне праксе
Табела 5.2Б Спецификација завршног рада
Табела 5.3 Изборна настава на студијском програму
Табела 5.4. Листа предмета на студијском програму првог нивоа, по типу предмета
Извештај 1. Извештај о структури студијског програма
Блок табела 5.1 Студијског програма са изборним подручјем-модулима
Евиденција:
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Прилог 5.1. - Распоред часова
Прилог 5.2. - Књига предмета
Прилог 5.3. - Одлука о прихватању студијског програма од стране стручних органа
високошколске установе
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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.
Опис (не више од 300 речи)
Студијски програм Ветеринарске медицине на Пољопривредном факултету у Новом Саду се
карактерише свеобухватношћу и аутентичношћу. Свакако, овај програм поседује потребну
компатибилност са другим сродним студијским програмима. Формално и структурно, као и у
погледу услова уписа, начина студирања, услова преласка у наредну годину, трајања студија,
стицања дипломе усагласили смо студијски програм са акредитованим иностраним
програмима. При томе је нарочита пажња поклањана захтевима од стране Европске
асоцијације ветеринарских високошколских установа (EAЕVE). У складу са добром праксом,
упоређивање је обављено са студијским програмима високошколских установа у нашем
региону. Са циљем да студентима пружимо образовање које им омогућава адекватно
укључење у стручни и научни рад, а којим стичу вештине актуелне у савременом добу, као и
постизања међународно признатог и конкурентног статуса своје студијске програме смо, у
свим релевантним категоријама, усагласили са студијским програмима које нуде
акредитовани универзитети региона. Као примери блиске упоредивости студијског програма
наводе се следећи:
 Факултет ветеринарске медицине Универзитета у Загребу
 Факултет ветеринарске медицине Универзитета у Будимпешти;
 Универзитет ветеринарске медицине у Бечу
 Факултет ветеринарске медицине Универзитета у Београду.
Упоређивање је вршено по мерљивим карактеристикама (звања, број ЕСПБ, број предмета,
недељна оптерећеност са бројем часова и сл.). Специфичност упоређивања нашег студијског
програма са другим сличним студијским програмима региона је у распоређености методских
јединица у предметима који носе називе друкчије од оних који су прописани нашим
студијским програмом. Фондови обавезних и изборних предмета ових студијских програма,
груписање предмета, број ЕСПБ се крећу у сразмерним пропорцијама, док је дужина
студирања (број семестара) усклађена.
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
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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)
На студијском програму ветеринарске медицине Пољопривредног факултета у Новом Саду,
услови уписа на прву, као и на остале године студија, су детаљно регулисане Статутом
факултета и општим актом који доноси Универзитет. Општим актом се утврђују: садржај
пријемног испита, ближи услови и начини уписа на студије сродног студијског програма,
услови уписа лица које има стечено високо образовање и лица којима је престао статус
студента. Неке од важнијих карактеристика везане за регулисање уписа студената на овај
студијски програм су изложене у наставку ове тачке.На студијски програм се може уписати
лице које има одговарајуће средње образовање (гиманазију или средњу стручну школу
одговарајућег профила), односно лице коме је нострификована диплома о завршеном
средњем образовању. Факултет обезбеђује упис на основу равноправност и на основу јавног
конкурса у складу са законом, Статутом и општим актима донетим на основу Статута.
Конкурс за упис садржи број студената, услове за упис, мерила за утврђивање редоследа
кандидата, поступак спровођења конкурса, начин и рокове за подношење жалбе на утврђени
редослед и висину школарине који плаћају самофинансирајући студенти. Кандидати се
уписују у складу са резултатима постигнутим у претходном образовању и на пријемном
испиту (хемија, биологија, латински језик за студенте који нису имали овај предмет у
претходном школовању). На основу мерила Факултет сачињава јединствену ранг листу
пријављених кандидата, која улази у јединствену ранг листу Универзитета. За тачност
података из ранг листе Факултета одговоран је декан, а из јединствене ранг листе
Универзитета одговоран је ректор. Право на упис стиче кандидат који је на ранг листи
рангиран у оквиру броја предбиђеног за упис. У остваривању права на студије студенти
имају једнака права која не могу бити ограничена на основу пола, расе, брачног стања, боје
коже, језика, вероисповест, политичког убеђења, националног, социјалног или етничког
порекла, инвалидности или другом сличном основу, положају и околности. Статус студента
интегрисаних академских студија стиче се уписом на смер ветеринарске медицине и то у
својству студента који се финансира из буџета или студента који се сам финансира. Страни
држављанин се може упицати на студијски програм под истим условима као и домаћи
држављанин. Страни држављанин плаћа школарину осим ако међународним споразумом
није другачије одређено. Број студената за упис у прву годину студијског програма утврђује
Извршно веће АП Војводине, најкасније два месеца пре расписивања конкурса за упис
студената. Сенет Универзитета даје мишљење о броју студената за упис на предлог Већа
факултета и програмског већа за интердисциплинарне студије. Статут факултета као и
остали документи релевантни за питање уписа студената на студије ветеринарске медицине
Пољопривредног факултета у Новом Саду су јавно публиковане на сајту http://polj.uns.ac.rs/
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Табела 7.1 Преглед броја студената који су уписани на студијски програм по годинама
студија у текућој школској години

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)
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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)
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: уредно
присуствовање настави и вежбама, израда семинарских радова, израда писмених тестова,
усмени испит, залагање на другим активностима (практичан рад и тд.). Предиспитне и
испитне обавезе су дефинисане у програму сваког предмета. Укупан број бодова износи 100,
од чега се на предиспитним обавезама може остварити минимално 30, а максимално 70
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 Статистички подаци о напредовању студената на студијском програму

Евиденција:
Прилог 5.2. - Књига предмета
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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)
У реализацији наставе на студијском програму Ветеринарске медицине, учествује наставно особље,
са потребним стручним и научним квалификацијама.
Број наставника одговара потребама студијског програма и функција је броја предмета и броја
часова наставе на предметима. Број наставника је довољан да покрије укупан број часова наставе на
студијском програму, тако да наставник остварује просечно 120 часова активне наставе (предавања,
вежбе, консултације, практичан рад и сл.) годишње, односно 4 часова недељно.
Број сарадника (асистенти и сарадници у настави) одговара потребама студијског програма. Број
сарадника на студијском програму покрива укупан број часова наставе на студијском програму
Ветеринарска медицина, тако да сваки сарадник остварује просечно 300 часова вежби годишње,
односно 8 часова вежби недељно.
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.
Сви релевантни подаци о наставницима (ЦВ, избори у звање, референце), доступни су јавности и
налазе се у књизи наставника, у наставку и на сајту http://polj.uns.ac.rs/

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
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
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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
http://www.nsveterina.edu.rs/biografija
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Стандард 10: Организациона и материјална средства
За извођење студијског програма обезбеђују се одговарајући људски, просторни, техничкотехнолошки, библиотечки и други ресурси који су примерени карактеру студијског програма
и предвиђеном броју студената.
Опис (не више од 100 речи)
Пољопривредни факултет Универзитета у Новом Саду располаже потребном опремом
неопходном за квалитетно извођење наставе (теоријске и практичне) у складу са садржајем
предвиђеним студијским програмом ветеринарске медицине и у складу са детаљним
плановима и програмима појединих предмета. Поједина средства и групе средстава се
користе заједнички за више студијских програма, док је део лабораторијске опреме набављен
искључиво за потребе студената смера ветеринарске медицине. Већина предаваоница је
опремљена савременом опремом за презентацију (рачунар и видеобим). Део практичне
наставе се обавља у установама са којима је за то потписан уговор. Библиотека и
скриптарница располажу са потребним бројем наслова.
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.
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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
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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)
Студије на даљину нису предвиђене.

