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УВОДНА ТАБЕЛА 

Назив студијског програма: ОРГАНСКА ПОЉОПРИВРЕДА 

Високошколска установа у којој се изводи 
студијски програм: 

Пољопривредни факултет Нови Сад 

Образовно – научно/образовно – уметничко 

поље: 
Техничко-технолошке науке 

Научна, стручна или уметничка област: Биотехничке науке, Пољопривреда 

Врста студија: Основне академске 

Обим студија изражен ЕСПБ бодовима: 240 

Назив дипломе: 
Дипломирани инжењер пољопривреде 

(дипл. инж. пољ.) 

Дужина студија: 4 године (8 семестара) 

Година у којој је започела реализација 

студијског програма: 
2010. 

Година када ће започети реализација 

студијског програма (ако је програм нов): 
- 

Број студената који студира по овом 
студијском програму: 

200 

Планирани број студената који ће се уписати 

на овај студијски програм: 
50 

Датум када је програм прихваћен од стране 

одговарајућег тела (навести ког): 

27.02.2019. године, Наставно-научно веће 

Пољопривредног факултета у Новом Саду. 

 

28.03.2019. од стране Сената Универзитета у 

Новом Саду 

Језик на коме се изводи студијски програм: српски језик 

Година када је програм акредитован: 2010. и 2013. 

Web адреса на којој се налазе подаци о 
студијском програму: 

http://polj.uns.ac.rs 
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Стандарди 
 

Стандард 1. Структура студијског програма 

Студијски програм садржи елементе утврђене законом (који се детаљно исказују у 

одговарајућим стандардима) 

Опис структуре и садржаја студијског програма са методама извођења наставе (највише 500 
речи) 

 

Назив студијског програма основних академских студија је: Органска пољопривреда. 
Академски назив, који се стиче је: дипломирани инжењер пољопривреде. 

Услов за упис овог студијског програма је завршена четворогодишња средња школа и положен 

пријемни испит. 

Студијски програм је структуиран као високо интердисциплинарни и мултидисциплинарни. 
Чине га академско-опште образовни, теоријско методолошки, затим научно стручни, уметничко 

стручни и стручно апликативни предмети и уже области по избору, које формирају наставну 

целину где су научне и стручне  области по  хронологији повезане у мултидисциплинарни и  
интердисциплинарни програм. Реализација програма полази од фундаменталних дисциплина 

математике, хемије, биологије, физиологије,  а наставља се кроз велики број стручно-

апликативних предмета.  
Градиво предвиђено планом и програмом овог студијског програма се предаје усменим 

излагањем, демонстрацијама, презентацијама, практичним радом, теренским вежбама, писањем 

семинарских радова, консултацијама, анализама рада и слично. 

Студијски програм основних академских студија Органска производња је формиран у складу са 
Законом о високом образовању Републике Србије, као и са болоњском декларацијом: 

▪ Основне академске студије органске пољопривреде трају 4 године (8 семестара). 

▪ Једна школска година траје 12 месеци, а подељена је на 2 семестра. 
▪ Настава из једног предмета се изводи у току једног семестра. 

▪ Настава, у току једног семестра, траје 15 недеља. 

▪ Студент је оптерећен активном наставом до 30 часова, током једне радне недеље. 
▪ Примењен је европски систем преноса бодова (кредита) – ЕСПБ. 

▪ Годишња акумулација ЕСПБ износи 60 бодова. 

▪ Основне академске студије имају укупно 240 ЕСПБ (кредита). 

▪ Укупан број ЕСПБ (кредита), за сваки предмет, студент остварује на основу степена 
извршавања предиспитних и испитних обавеза. 

▪ Оцењивање студената се изводи оценама од 5 до 10, на основу ЕПСБ, односно на 

основу европске скале, која је истоветна за све земље Европе, које припадају 
«Европском образовном процесу». 

▪ Обезбеђено је континуирано праћење и анализирање успешности студирања, на основу 

којих се доносе мере за побољшање процеса образовања и успешности студирања. 

▪ Предвиђено је оцењивање квалитета студијског програма, квалитета извођења наставе, 
квалитета наставника, адекватности просторија, опреме итд. 

▪ Структуру студијског програма чине 34 обавезна наставна предмета и 7 изборних (које 

студенти бирају у оквиру понуђених 15 изборних предмета).  
▪ Саставни део курикулума су и стручне праксе, радна (у другој години), производна (у 

трећој години) и технолошко-организациона пракса (у четвртој години).   

▪ У току осмог семестра, студент израђује, пише и брани завршни рад. 
▪ Настава се изводи у добро опремљеним и просторно адекватним амфитетатрима, 

учионицама и вежбаоницама на факултету, на производним сертификованим органским 

и еколошким фармама, на огледном пољу Института за ратарство и повртарство у 

Новим Саду, на огледном пољу Департмана за воћарство и виноградарство у Сремским 
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Карловцима, на огледном имању „Пустара“ у Темерину, као и у стручним 

пољопривредним службама и у научним институцијама. 

▪ Квалитету наставе доприноси велики број угледних наставника и сарадника, преко 30 

година искуства у наставном и научном раду, учешће наставника на бројним научно-
истраживачким пројектима, као и велики број успешних фарми у блиском окружењу 

факултета. 

Прилози за стандард 1:  

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

 

http://polj.uns.ac.rs/
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Стандарди 
 

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 професију дипломираног инжењера 
пољопривреде у складу са принципима органске пољопривредне производње, који су засновани 

на производњи квалитетне и здравствено безбедне хране, уз поштовање стандарда, уз 

рационално коришћење природних ресурса, обновљивих извора енергије, очување природне 

разноликости и уз заштиту животне средине.  
Сврха студијског програма је да се образовање младих стручњака подигне на виши ниво и да са 

стеченим знањем дипломирани инжењери пољопривреде постану оспособљени за примарну и 

секундарну органску производњу и да им се омогући даље образовање. Реализацијом 
студијског програма конципираног на овакав начин добиће се дипломирани инжењери 

пољопривреде, који поседују компетентност у националним, европским и светским оквирима.  

Значај овог студијског програма се нарочито истиче због тога, што органска производња 

заузима значајно место у националном програму Републике Србије, посебно у региону АП 
Војводине. Због тога је сврха овог студијског програма да формира високо оспособљене 

стручњаке за унапређење органске производње. 

 

Прилози за стандард 2:  

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

 

http://polj.uns.ac.rs/
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Стандарди 

 

Стандард 3. Циљеви студијског програма 

Студијски програм има јасно дефинисане циљеве.  

Опис (највише 500 речи) 

 

Циљ студијског програма основних академских студија Органске пољопривреде је образовање 

стручњака који поседује широко и интегрисано знање из ове области. Програм основних 
академских студија оспособљава студенте да у производним условима, професионално 

примењују савремене и ефикасне технологије органске производње  којима се омогућава 

производња квалитетних и здрваствено безбедних производа уз очување животне средине и у 
исто време повећава ефикасност производње.  Знања и вештине, које студенти стекну,  

омогућавају самостално решавање проблема али и способност размене информација како са 

стручњацима из ове области тако и са другим лицима и преузимање одговорности у тимском 

раду. Оспособљени стручњаци могу активно и ефикасно пратити сва савремена достигнућа у 
области пољопривредне производње и њиховом применом у пракси, даље развијати и 

унапређивати ефикасност те производње.  Један од посебних циљева је развијање нивоа знања 

и свести код студената за потребом перманентног образовања, а посебно у контексту одрживог 
развоја. Стечена знања и вештине на  студијском програму Органска пољопривреда,  

дипломирани инжењери пољопривреде могу користити за своје даље усавршавање кроз мастер 

академске, специјалистичке и докторске студије.  
  Програм основних академских студија органска пољопривреда, треба да обезбеди постизање 

следећих циљева: 

• Да стечена знања и искуства, буду логична надоградња њиховог општег (основног) 

и средњошколског образовања. 

• Да су оспособљени  за високостручни непосредан рад у органској производњи. 

• Оспособљеност студента да, у производним условима, професионално примењује 

савремене и ефикасне технологије органске производње. 

• Да студент стекне знања и вештине, које ће му омогућити да повећава ефикасност 
производње. 

• Да оспособи студента за производњу квалитетних и здравствено безбедних 

производа. 

• Да је способан за планирање и практичну организацију одрживе производње, уз 

очување животне средине. 

• Да се формирају стручњаци који могу активно и ефикасно пратити сва савремена 
достигнућа у области пољопривредне производње и њиховом применом у пракси, 

даље развијати и унапређивати ефикасност те производње. 

• Да ови стручњаци буду способни да своја знања преносе другима и да, на тај начин, 

утичу на проширивање ефикасне и економичне органске производње. 

• Да студенти развију способности тимског рада. 

• Да свршени студенти могу самостално да примењују и да развијају нове технологије 
у органској производњи. 

 
 

 

Прилози за стандард 3:  

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

 

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. 

Опис општих и предметно-специфичних компетенција студената (највише 200 речи) 
Опис исхода учења (највише 200 речи) 

 

Студент који заврши студије Органске пољопривреде у трајању од 4 године (8 семестара) и 
оствари 240 ЕСПБ (кредита) стиче  право на академски назив дипломирани инжењер 

пољопривреде (скраћено: дипл. инж. пољ.). Дипломирани студенти су компетентни и 

квалификовани  да решавају проблеме из праксе, као и да наставе даље школовање на мастер 

академским студијама.  
По завршетку студијског програма студент стиче: 

• знања за разумевање принципа органске пољопривреде; 

• способност решавања конкретних проблема у органској производњи уз примену 

научних метода и поступака; 

• способност организовања органске биљне производње и органске сточарске 

производње; 

• дипломирани студенти стичу и компетенције како да одрживо користе природне 
ресурсе у складу са основним принципима одрживог развоја; 

• компетенције за даље усавршавање кроз студије другог и трећег степена - мастер и 

докторске студије. 

Стечено знање студенту завршених основних академских студија обезбеђује стручност, 
компетенције за рад у: 

• пољопривредним организацијама (агрокомбинати, задруге, специјализоване фарме, 

фабрике сточне хране, сировинска оделења у кланицама и млекарама) и другим 

привредним организацијама које се баве производњом и прерадом биљних и 

сточарских производа. 

• предузетничким организацијама и сопственим газдинствима,  

• саветодавним стручним службама,  

• у банкама и осигуравајућим друштвима,  

• у средњошколском образовању. 

 

Прилози за стандард 4:  

Прилог 4.1. Додатак дипломи. 

 

http://polj.uns.ac.rs/sites/default/files/upload/%D0%9F%D1%80%D0%B8%D0%BB%D0%BE%D0%B3%2004.1%20-%20%D0%94%D0%BE%D0%B4%D0%B0%D1%82%D0%B0%D0%BA%20%D0%B4%D0%B8%D0%BF%D0%BB%D0%BE%D0%BC%D0%B8_0.pdf
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Стандарди 

 

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. 

Опис (највише 300 речи) 

 

Студијски програм обухвата 34 обавезна предмета, 7 изборних предмета (од понуђених 15) и 3 
стручне праксе. Након положених свих предмета студент пише и брани завршни рад, који носи 

12 ЕСПБ (кредита). Након завршетка студија студент стиче укупно 240 ЕСПБ.  

Структура студијског програма дефинисана је са око 20% академско-општеобразовних, око 
18% теоријско-методолошких, око 32% научно-стручних и око 30% стручно-апликативних 

предмета, рачунато од укупног броја кредита (ЕСПБ).  

Прве две године представљају основно, опште и заједничко образовање студената образовног 

студијског програма, док се у трећој и четвртој години оспособљавају за развој и примену 
научних и стручних достигнућа. Предмети се могу поделити на следеће групе: 

- основне инжењерске дисциплине (математика, хемија, биологија, физиологија), затим 

предмети: основи органске пољопривреде, основе економије и аграрне политике, педологија и 
рурални развој. 

- општи принципи органске производње (биљне и сточарске), затим предмети: наводњавање, 

механизација и обрада земљишта, управљање природним ресурсима, заштита биља, исхрана 
животиња, квалитет и здравствена безбедност хране.  

- органска биљна производња (воћа и грожђа, ратарских и повртарсских биљака и крмног биља) 

и органске производње у сточарству.  

- систем управљања органском производњом (калкулације, тржиште и маркетинг, стандарди и 
сертификација у органској производњи).  

Саставни део курикулума је радна  пракса у трајању од 90 часова после друге године,  

производна пракса у трајању од 90 часова после треће године и технолошко организациона 
пракса у трајању од 90 часова после четврте године студирања. 

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

студија, услова преласка у наредну годину, стицања дипломе и начина студирања.  

Табеле и Прилози за стандард 5:  

Табела 5.1. Распоред предмета по семестрима и годинама студија.  

Tабелa 5.1 a. Распоред предмета по семестрима и годинама студија за основне струковне 

студије (ОСС), специјалистичке струковне студије (ССС) и основне академске студије (ОАС). 
Tабелa 5.1б.  Распоред предмета по семестрима и годинама студија за студије другог степена 

студија: МАС, МСС и САС. 

Tабелa 5.1в. Распоред предмета по семестрима и годинама студија за  интегрисане студије 
Табела 5.2. Спецификација  предмета. 

Табела 5.2.а. Књига предмета - студијски програм  Органска пољопривреда 

Табела 5.3.  Изборна настава на студијском  програму.  

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

(Академско-општеобразовни предмети,  Теоријско-методолошки предмети, Научно, односно 

уметничко стручни, Стручно апликативни и Стручни, односно уметничко-стручни предмети)   

Извештај 1. Извештај о структури студијског програма (овај извештај следи из електронског 

формулара и формира се након уноса и обрачуна свих података у електронском формулару) 
формулара). 

Блок табела  5.1.  Студијски програм са изборним подручјем-модулима. 

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.  

http://polj.uns.ac.rs/sites/default/files/upload/%D0%9F%D1%80%D0%B8%D0%BB%D0%BE%D0%B3%2005.2%20z_0.pdf
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Прилог 5.3. Програм научноистраживачког односно уметничко истраживачког рада  (уз захтев 

за акредитацију студијског програма другог степена, мастер акдемских студија).  

Прилог 5.4. Решење о акредитацији научноистраживачке организације рада  (уз захтев за 

акредитацију студијског програма другог степена, мастер акдемских студија). 

 

http://polj.uns.ac.rs/sites/default/files/upload/%D0%9F%D1%80%D0%B8%D0%BB%D0%BE%D0%B3%2005.3%20Plan%20nau.%20rada%20z_0.pdf
http://polj.uns.ac.rs/sites/default/files/upload/%D0%9F%D1%80%D0%B8%D0%BB%D0%BE%D0%B3%2005.4%20Akreditacija%20nauke%20z_0.pdf
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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 Oрганска пољопривреда је конципиран тако да на интердисциплинаран, 

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

области органске пољопривредe.  
       Студијски програм је усаглашен са савременим и актуелним научним и стручним 

сазнањима, а упоредив је са програмима на пољопривредним факултетима других универзитета 

у нашем окружењу, који су потписници болоњске декларације. Основни принципи 

усаглашености се огледају у следећем: (1) Основне студије трају 4 године, дипломске 
академске-мастер једну годину, а докторске студије трају 3 године, (2) предмети су 

једносеместрални, (3) постоји кредитни систем, (4) постоје изборни предмети (5) постоји 

практичан рад студената (програм студија је врло сличан и заснован је на савременим научним 
и стручним сазнањима из области органске пољопривреде), (6) јасно су дефинисани циљеви и 

исход студирања, односно знања и вештине, које студент стиче после завршених основних 

академских студија. 
        Овај програм је усклађен и упоредив са програмима органске пољопривреде следећих 

факултета: 

 

1. University of Kassel, Organic Agriculture sciences Kassel: 
https://www.uni-kassel.de/uni/studium/bachelorstudium/oekologische-landwirtschaft-bachelor/ 

 

2. Aristotle University of Thessaloniki: 
               https://www.auth.gr/en/agrofor 

 

3. Agricultural University, Plovdiv 
https://www.au-plovdiv.bg/en/ 

 

4. Szent Istvan University 
http://mkk.sziu.hu/education/curriculums 

 

5. Banat University of Timisoara: 
               https://usab-tm.ro/index.php?lb=en&id=1858 

 

Прилози за стандард 6:  

Прилог 6.1, 6.2, 6.3. 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). 

 

https://www.uni-kassel.de/uni/studium/bachelorstudium/oekologische-landwirtschaft-bachelor/
https://www.auth.gr/en/agrofor
https://www.au-plovdiv.bg/en/
http://mkk.sziu.hu/education/curriculums
https://usab-tm.ro/index.php?lb=en&id=1858
http://polj.uns.ac.rs/sites/default/files/upload/%D0%9F%D1%80%D0%B8%D0%BB%D0%BE%D0%B3%2006.1%2C2%2C3%20-%20%D0%A3%D1%81%D0%BA%D0%BB%D0%B0%D1%92%D0%B5%D0%BD%D0%BE%D1%81%D1%82%20%D1%81%D0%B0%20%D0%B8%D0%BD%D0%BE%D1%81%D1%82%D1%80%D0%B0%D0%BD%D0%B8%D0%BC%20%D0%BF%D1%80%D0%BE%D0%B3%D1%80%D0%B0%D0%BC%D0%B8%D0%BC%D0%B0_0.pdf
http://polj.uns.ac.rs/sites/default/files/upload/%D0%9F%D1%80%D0%B8%D0%BB%D0%BE%D0%B3%2006.4.%20pdf%20%D0%9A%D1%83%D1%80%D0%B8%D0%BA%D1%83%D0%BB%D1%83%D0%BC%D0%B8%20%D0%B8%D0%BD%D0%BE%D1%81%D1%82%D1%80%D0%B0%D0%BD%D0%B8%D1%85%20%D0%BF%D1%80%D0%BE%D0%B3%D1%80%D0%B0%D0%BC%D0%B0_0.pdf
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Стандарди 

 

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) 

      У складу са друштвеним потребама, а водећи рачуна о својим кадровским, материјално-
техничким и просторним капацитетима, на основне академске студије Органска пољопривреда, 

уписује се на буџетско финансирање и самофинансирање одређен број студената. Овај број се, 

сваке школске године, одређује посебном одлуком Наставно-научног већа Пољопривредног 
факултета у Новом Саду. Одабир студената за упис, од укупног броја пријављених кандидта, 

врши се на основу постигнутог успех током школовања у средњој школи, као и на основу 

постигнутог успеха на пријемном испиту. Класификација пријављених кандидата се врши на 

основу Правилника, који је дефинисан Статутом Пољопривредног факултета у Новом Саду. 
Објективност и тајност пријемног испита је загарантована, а резултати се приказују јавно, на 

огласној табли факултета, као и на Web-страни факултетске електронске презентације. 

       На овај студијски програм се могу уписати и лица која су завршила неки други студијски 
програма. При томе се врши потпуно или делимично признавање положених испита, у складу 

са Правилником факултета. Ово признавање врши посебна Комисија, коју формира Декан 

факултета, односно Наставно-научно веће факултета. 

Табеле и Прилози за стандард 7:  

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. 

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) - 

(прилози су исти као прилози који се дају у документацији за акредитацију установе, уз 

програм се прилажу само у електронској верзији). Институција је дужна да при упису на мастер 
студије води рачуна о претходно стеченим компетенцијама кандидата. 

 

http://polj.uns.ac.rs/sites/default/files/upload/%D0%9F%D1%80%D0%B8%D0%BB%D0%BE%D0%B3%2007.1%20-%20%D0%9A%D0%BE%D0%BD%D0%BA%D1%83%D1%80%D1%81%20%D0%B7%D0%B0%20%D1%83%D0%BF%D0%B8%D1%81%20%D1%81%D1%82%D1%83%D0%B4%D0%B5%D0%BD%D0%B0%D1%82%D0%B0_0.pdf
http://polj.uns.ac.rs/sites/default/files/upload/%D0%9F%D1%80%D0%B8%D0%BB%D0%BE%D0%B3%2007.2%20-%20%D0%A0%D0%B5%D1%88%D0%B5%D1%9A%D0%B5%20%D0%9A%D0%BE%D0%BC%D0%B8%D1%81%D0%B8%D1%98%D0%B0%20%D0%B7%D0%B0%20%D0%BF%D1%80%D0%B8%D1%98%D0%B5%D0%BC%20%D1%81%D1%82%D1%83%D0%B4%D0%B5%D0%BD%D0%B0%D1%82%D0%B0_0.pdf
http://polj.uns.ac.rs/sites/default/files/upload/%D0%9F%D1%80%D0%B8%D0%BB%D0%BE%D0%B3%2007.3%20-%20%D0%98%D0%B7%D0%B2%D0%BE%D0%B4-%D0%A1%D1%82%D0%B0%D1%82%D1%83%D1%82%20%D0%A4%D0%B0%D0%BA%D1%83%D0%BB%D1%82%D0%B5%D1%82%D0%B0-%D1%83%D1%81%D0%BB%D0%BE%D0%B2%D0%B8%20%D1%83%D0%BF%D0%B8%D1%81%D0%B0%20%D1%81%D1%82%D1%83%D0%B4%D0%B5%D0%BD%D0%B0%D1%82%D0%B0_0.pdf
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Стандарди 

 

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 итд.). 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 

основним академским студијама, а у складу је са одредбама Статута пољопривредног 

факултета у Новом Саду.   

Табеле и Прилози за стандард 8:  

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. 

Прилог 8.2.  Књига предмета - (у документацији  и на сајту институције). 
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Стандарди 

 

Стандард 9. Наставно особље 

За реализацију студијског програма обезбеђено је наставно особље са потребним научним, 
уметничким и стручним  квалификацијама.  

Опис (највише 200 речи) 

 

       За потребе студијског програма Органска пољопривреда, обезбеђено је наставно особље, са 
потребним стручним и научним квалификацијама. Укупно је ангажовано 76 наставника и 28 

сарадника. 

       Број наставника одговара потребама студијског програма и функција је броја предмета и 
броја часова наставе. Број наставника је довољан да покрије укупан број часова наставе на 

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

(предавања, вежбе, консултације, практичан рад и сл.) годишње, односно 6 часова недељно. 

Сви наставници и сарадници су ангажовани са 100% радног времена на Пољопривредном 
факултету у Новом Саду 

       Број сарадника (асистенти и сарадници у настави) одговара потребама студијског програма. 

Број сарадника на студијском програму покрива укупан број часова наставе на студијском 
програму Органска пољопривреда.  

        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 и сарадницима (CV, избори у звање, референце), 

доступни су јавности и налазе се у књизи наставника и сарадника. 
 

Табеле и Прилози за стандард 9:  

Табела 9. 0. Укупни подаци о наставном особљу у установи  (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 9.1.а. Kњига наставника - студијски програм Органска пољопривреда  

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 

уметничким областима ангажованих на студијском програму/ свим програмима/друга ВУ. 

Прилог 9.1. Изводи из електронске базе података (ЕБП) пореске управе републике Србије 
(ПУРС) са потписом и печатом и то у електронској и папирној форми уз Захтев. 

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. 

http://polj.uns.ac.rs/sites/default/files/upload/%D0%9F%D1%80%D0%B8%D0%BB%D0%BE%D0%B3%2009.2.%20%D0%9D%D0%B0%D1%81%D1%82%D0%B0%D0%B2%D0%BD%D0%B8%D1%86%D0%B8%20-%20%D0%A3%D0%B3%D0%BE%D0%B2%D0%BE%D1%80%D0%B8_0.pdf
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Прилог 9.4. Уговори оангажовању, 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 9.6. Правилник о избору наставног особља на Установи. 

Прилог 9.7. Уговори о ангажовању наставника из иностранства  на студијском програму;   
Прилог 9.8. Одлука Сената и Савета о избору гостујућег професора. 

Прилог 9.9. Доказ о боравку за стране држављане издат од надлежног органа. 

Напомена:  

Треба доставити у посебном фолдеру Табеле и Прилоге за Високошколску установу и то: 

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

 

http://polj.uns.ac.rs/sites/default/files/upload/%D0%9F%D1%80%D0%B8%D0%BB%D0%BE%D0%B3%2009.5.%20%D0%A1%D0%B0%D1%80%D0%B0%D0%B4%D0%BD%D0%B8%D1%86%D0%B8%20-%20%D0%A3%D0%B3%D0%BE%D0%B2%D0%BE%D1%80%D0%B8_0.pdf
Prilozi/Прилог%2009.7.%20Сарадници%20допунски%20рад%20-%20уговори.docx
http://polj.uns.ac.rs/sites/default/files/upload/%D0%9F%D1%80%D0%B8%D0%BB%D0%BE%D0%B3%2009.6.%20Pravilnik%20o%20izboru%20nastavnog%20osoblja%20z_0.pdf
http://polj.uns.ac.rs/sites/default/files/upload/%D0%9F%D1%80%D0%B8%D0%BB%D0%BE%D0%B3%2009.7.%20%D0%A1%D0%B0%D1%80%D0%B0%D0%B4%D0%BD%D0%B8%D1%86%D0%B8%20%D0%B4%D0%BE%D0%BF%D1%83%D0%BD%D1%81%D0%BA%D0%B8%20%D1%80%D0%B0%D0%B4%20-%20%D1%83%D0%B3%D0%BE%D0%B2%D0%BE%D1%80%D0%B8_0.pdf
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Стандарди 

 

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) 

 

Наставни процес се на Факултету одвија у две смене и према броју студената на свим нивоима 
(3.466) и укупном простору (20.465,69 m2) што износи 5,9 m2 по студенту и додатним 

простором од 4.261 m2 на огледним добрима факултет располаже 24.726,69 m2, односно са 7,13 

m2 бруто простора по студенту.  

Факултет има право коришћења 72,5819 hа земљишта на огледним добрима Факултета на 
огледном добру Воћарства и виноградарства на три локације. Поред тога, има право коришћења 

308,7485 hа обрадивог земљишта на огледним добрима у области ратарства и сточарства. У 

складу са тиме факултет има право коришћења земљишта у укупној површини од 381,3304 hа. 
Простор библиотеке износи 195,75 m2. Укупан број библиотечких јединица из области из које 

се изводи наставни процес (база електронских јединица) износи 46.906 (ел. 35.000). Студентима 

су на располагању укупно 74 рачунара у рачунарским учионицама.  

 

Табеле и Прилози за стандард 10:  

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. 

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

Прилог 10.2. Извод из књиге инвентара.  

Прилог 10.3. Доказ о поседовању информационе технологије, броја интернет прикључака и сл. 
(ови прилози су исти као прилози који се дају у документацији за акредитацију установе, уз 

програм се прилажу само у електронској верзији). 

Напомена: 

Треба доставити у посебном фолдеру Табеле и Прилоге за Високошколску установу и то: 
Стандард 9. Простор и опрема (Табела 9.1 – 9.3 и Прилог 9.1 – 9.2). 

 

http://polj.uns.ac.rs/sites/default/files/upload/%D0%9F%D1%80%D0%B8%D0%BB%D0%BE%D0%B3%2010.1.%20%D0%92%D0%BB%D0%B0%D1%81%D0%BD%D0%B8%D1%88%D1%82%D0%B2%D0%BE%20%D0%B8%20%D0%B7%D0%B0%D0%BA%D1%83%D0%BF_0.pdf
http://polj.uns.ac.rs/sites/default/files/upload/%D0%9F%D1%80%D0%B8%D0%BB%D0%BE%D0%B3%2010.2%20K%D1%9A%D0%B8%D0%B3%D0%B0%20%D0%B8%D0%BD%D0%B2%D0%B5%D0%BD%D1%82%D0%B0%D1%80%D0%B0_0.pdf
http://polj.uns.ac.rs/sites/default/files/upload/%D0%9F%D1%80%D0%B8%D0%BB%D0%BE%D0%B3%2010.3%20%D0%94%D0%BE%D0%BA%D0%B0%D0%B7%20%D0%BE%20IT_0.pdf
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Стандарди 

 

Стандард 11. Контрола квалитета 

Контрола квалитета студијског програма спроводи се редовно и систематично путем 
самовредновања и спољашњом провером квалитета. 

Опис (највише 100 речи) 

       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. 

Табеле и Прилози за стандард 11: 

Табела 11.1 Листа чланова комисије организационих јединица задужених за квалитет 

(Комисије за квалитет,...) на Установи. 

Табела 11.2. Листа чланова Одбора за квалитет, ако постоји. 

Прилог 11.1. Извештај о резултатима самовредновања Установе; Извештај о самовредновању 
студијског програма.. 

Прилог 11.2. Јавно публикован документ – Политика обезбеђења квалитета- Установе. 

Прилог 11.3. Правилник о уџбеницима на Установи.  

Прилог 11.4. Извод из Статута Установе којим се регулише оснивање и делокруг рада 
организационих јединица задужених за квалитет (комисије за квалитет...). 

 

http://polj.uns.ac.rs/sites/default/files/upload/%D0%9F%D1%80%D0%B8%D0%BB%D0%BE%D0%B3%2011.1%20-%20%D0%98%D0%B7%D0%B2%D0%B5%D1%88%D1%82%D0%B0%D1%98%20%D0%BE%20%D1%80%D0%B5%D0%B7%D1%83%D0%BB%D1%82%D0%B0%D1%82%D0%B8%D0%BC%D0%B0%20%D1%81%D0%B0%D0%BC%D0%BE%D0%B2%D1%80%D0%B5%D0%B4%D0%BD%D0%BE%D0%B2%D0%B0%D1%9A%D0%B0%20%D1%81%D1%82%D1%83%D0%B4%D0%B8%D1%98%D1%81%D0%BA%D0%BE%D0%B3%20%D0%BF%D1%80%D0%BE%D0%B3%D1%80%D0%B0%D0%BC%D0%B0_0.pdf
http://polj.uns.ac.rs/sites/default/files/upload/%D0%9F%D1%80%D0%B8%D0%BB%D0%BE%D0%B3%2011.1%20-%20%D0%98%D0%B7%D0%B2%D0%B5%D1%88%D1%82%D0%B0%D1%98%20%D0%BE%20%D1%80%D0%B5%D0%B7%D1%83%D0%BB%D1%82%D0%B0%D1%82%D0%B8%D0%BC%D0%B0%20%D1%81%D0%B0%D0%BC%D0%BE%D0%B2%D1%80%D0%B5%D0%B4%D0%BD%D0%BE%D0%B2%D0%B0%D1%9A%D0%B0%20%D1%81%D1%82%D1%83%D0%B4%D0%B8%D1%98%D1%81%D0%BA%D0%BE%D0%B3%20%D0%BF%D1%80%D0%BE%D0%B3%D1%80%D0%B0%D0%BC%D0%B0_0.pdf
http://polj.uns.ac.rs/sites/default/files/upload/%D0%9F%D1%80%D0%B8%D0%BB%D0%BE%D0%B3%2011.2%20-%20%D0%9F%D0%BE%D0%BB%D0%B8%D1%82%D0%B8%D0%BA%D0%B0%20%D0%BE%D0%B1%D0%B5%D0%B7%D0%B1%D0%B5%D1%92%D0%B5%D1%9A%D0%B0%20%D0%BA%D0%B2%D0%B0%D0%BB%D0%B8%D1%82%D0%B5%D1%82%D0%B0_0.pdf
http://polj.uns.ac.rs/sites/default/files/upload/%D0%9F%D1%80%D0%B8%D0%BB%D0%BE%D0%B3%2011.3%20-%20%D0%9F%D1%80%D0%B0%D0%B2%D0%B8%D0%BB%D0%BD%D0%B8%D0%BA%20%D0%BE%20%D1%83%D1%9F%D0%B1%D0%B5%D0%BD%D0%B8%D1%86%D0%B8%D0%BC%D0%B0_0.pdf
http://polj.uns.ac.rs/sites/default/files/upload/%D0%9F%D1%80%D0%B8%D0%BB%D0%BE%D0%B3%2011.4%20-%20%D0%A1%D1%82%D0%B0%D1%82%D1%83%D1%82-%D0%B8%D0%B7%D0%B2%D0%BE%D0%B4-%D1%80%D0%B0%D0%B4%20%D0%9A%D0%BE%D0%BC%D0%B8%D1%81%D0%B8%D1%98%D0%B5%20%D0%B7%D0%B0%20%D0%BA%D0%B2%D0%B0%D0%BB%D0%B8%D1%82%D0%B5%D1%82_0.pdf
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Стандарди 

Стандард 12. Студије на светском језику 

Високошколска установа може организовати студијски програм на светском језику за сваку 

област и свако образовно-научно поље и образовно-уметничко поље ако поседује људске и 
материјалне ресурсе који омогућују да се наставни садржај може остварити у складу са 

стандардима. 

Опис (највише 300 речи, при чему се мора навести да ли се студијски програм акредитује и на 

српском и светском језику- навести који или само на светском  језику-навести који.) 
 

Показатељи и прилози за стандард 12: 

. 

 
Стандарди 

 

Стандард 13. Заједнички студијски програм 

Под заједничким студијским програмом (ЗС-програм) подразумева се студијски програм за 
стицање свих облика заједничких диплома који организују и изводе више високошколских 

установа са статусом правног лица. Заједнички студијски програми воде стицању заједничке 

дипломе, двоструке (две) дипломе, или једне дипломе коју издаје установа одређена 
међусобним споразумом установа учесница. 

Опис (највише 300 речи) 
 

Показатељи и прилози за стандард 13: 

 

 

Стандарди 
 

Стандард 14. ИМТ (интердисциплинарни, мултидисциплинарни и трансдисциплинарни) 

студијски програм 

Под ИМТ студијским програмима подразумевају се интердисциплинарни, 
мултидисциплинарни и трансдисциплинарни студијски програми који обухватају материју из 
две или више области из истог или различитих поља. 
ИМТ студијски програми се могу организовати у оквиру студија сва три нивоа и обе врсте 
високог образовања. 

Опис (највише 300 речи) 
 

Табеле и Прилози за стандард 14: 

 

 

Стандарди 
 

Стандард 15. 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) 
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Прилози за стандард 15: 

 

 

Стандарди 

 

Стандард 16. Студије у високошколској јединици без својства правног лица ван седишта 

установе 

Високошколска установа може организовати студијски програм у јединици без својства 

правног лица ван седишта установе, ако је подржан расположивим ресурсима и ако се 

обезбеђује исти ниво знања дипломираних студената, иста ефикасност студирања и исти ранг 
(квалитет) дипломе као и у случају реализације студијског програма у седишту. 

Опис (највише 300 речи) 

 

Табеле и Прилози за стандард 16: 

 

 

Стандарди 

 


