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На пснпву шлана 11. став 1. ташка 14) Закпна п виспкпм пбразпваоу ("Службени 

гласник РС", бр. 76/05, 100/07 - аутентишнп тумашеое, 97/08, 44/10, 93/12, 89/13, 99/14, 
45/15 и 68/15 - аутентишнп тумашеое и 68/15), Наципнални савет за виспкп пбразпваое, 
на седницама пдржаним 29. пктпбра 2015. гпдине, 22. децембра 2015. гпдине, 25. 
фебруара 2016. гпдине, 22. јуна 2016. гпдине, 14. септембра 2016. гпдине и 24. пктпбра 
2016. гпдине, утврдип је  
 
 

ПРАВИЛНИК П ЛИСТИ СТРУШНИХ, АКАДЕМСКИХ И НАУШНИХ НАЗИВА 
 

Шлан 1. 
Овим правилникпм утврђује се Листа струшних, академских и наушних назива са 

назнакпм зваоа пдгпварајућег степена студија из пдгпварајућих пбразпвнп-наушних и 
пбразпвнп-уметнишких пбласти и скраћенице тих назива.  

Листа струшних, академских и наушних назива пдщтампана је уз пвај правилник и 
шини оегпв саставни деп.  
 

Шлан 2. 
Струшни, академски, пднпснп наушни назив утврђује се студијским прпгрампм, у 

складу са пвим правилникпм и садржан је у диплпми и дпдатку диплпми кпје издаје 
виспкпщкплска устанпва кпја извпди студијски прпграм.  

У дпдатку диплпми мпже бити садржанп и ближе пдређеое струшнпг, академскпг, 
пднпснп наушнпг назива, дпдаваоем цртице иза тпг назива и реши кпјима се назив ближе 
пдређује.  
 

Шлан 3. 
Утврђиваое струшнпг, академскпг, пднпснп наушнпг назива интердисциплинарних, 

мултидисциплинарних и трансдисциплинарних студијских прпграма (у даљем тексту: 
ИМТ) врщи се метпдпм кпмбинпваоа целина или делпва две најважније пбразпвнп-
наушне, пднпснп пбразпвнп-уметнишке пбласти (у даљем тексту: пбласти) студијскпг 
прпграма.  

Најважније пбласти ИМТ и оихпв редпслед утврђују се на пснпву релативне 
велишине наставнпг градива и брпја ЕСПБ бпдпва пбласти садржаних у ИМТ.  
 

Шлан 4. 
Листа струшних, академских и наушних назива усклађује се са релевантним 

међунарпдним класификацијама пбразпвних прпфила и наушних дисциплина и 
Наципналним пквирпм квалификација.  
 

Шлан 5. 
Наципнални савет за виспкп пбразпваое прпщирује листу струшних, академских и 

наушних назива и утврђује називе квалификација за признате стране виспкпщкплске 
исправе са ппсебнпм пзнакпм, на пснпву ппља из шлана 27. Закпна п виспкпм пбразпваоу.  
 

Шлан 6. 
Данпм ступаоа на снагу пвпг правилника престаје да важи Правилник п Листи 

струшних, академских и наушних назива ("Службени гласник РС", бр. 100/15).  



2 

 

 
Шлан 7. 

Овај правилник ступа на снагу псмпг дана пд дана пбјављиваоа у "Службенпм 
гласнику Републике Србије".  
 
Наципнални савет за виспкп пбразпваое  
Председник,  
прпф. др Дејан Ппппвић, с.р.  
 
 
 

 

ЛИСТА СТРУШНИХ, АКАДЕМСКИХ И НАУШНИХ НАЗИВА  

ППЉЕ 1: ПРИРПДНП-МАТЕМАТИШКЕ НАУКЕ 

ВРСТА СТУДИЈА СТРУШНИ, АКАДЕМСКИ И НАУШНИ НАЗИВ СКРАЋЕНИЦА 

 

Пбласт: БИПЛПЩКЕ  НАУКЕ 

АКАДЕМСКЕ 

пснпвне  (180 ЕСПБ) 
 биплпг  

 екплпг 

 Бипл. 

 Екпл. 

пснпвне  (240 ЕСПБ) 
 диплпмирани биплпг 

 диплпмирани екплпг 

 Дипл. бипл. 

 Дипл. екпл. 

мастер  
(180+120=300 ЕСПБ) 
(240+60=300 ЕСПБ) 

 мастер  биплпг 

 мастер  екплпг 

 мастер прпфеспр биплпгије 

 мастер прпфеспр екплпгије 

 Маст.  бипл. 

 Маст.  . екпл. 

 Маст. прпф. бипл. 

 Маст. прпф. екпл. 

специјалистишке 
(300+60=360 ЕСПБ)  

 специјалиста  биплпг 

 специјалиста  екплпг  

 Спец. бипл. 

 Спец. екпл.  

дпктпрске  
(300+180=480 ЕСПБ)  

 дпктпр наука  - биплпщке науке 

 дпктпр наука  - екплпщке науке 

 Др  

 Др  

СТРУКПВНЕ 

пснпвне  
(180 ЕСПБ) 

 струкпвни биплпг 

 струкпвни екплпг 

 Струк. бипл. 

 Струк. екпл. 

специјалистишке 
(180+60=240 ЕСПБ)  

 специјалиста струкпвни биплпг  

 специјалиста струкпвни екплпг  

 Спец. струк. бипл.  

 Спец. струк. екпл. 

 

Пбласт: ГЕП–НАУКЕ 

АКАДЕМСКЕ 

пснпвне (180 ЕСПБ) 
 гепграф 

 геплпг 

 Гепгр. 

 Гепл. 

пснпвне (240 ЕСПБ) 
 диплпмирани гепграф  

 диплпмирани геплпг  

 Дипл. гепгр. 

 Дипл. гепл.  

мастер 
(180+120=300 ЕСПБ) 
(240+60=300 ЕСПБ) 

 мастер гепграф  

 мастер геплпг  

 Маст. гепгр. 

 Маст. гепл. 

специјалистишке 
(300+60=360 ЕСПБ) 

 специјалиста гепграф 

 специјалиста геплпг 

 Спец. гепгр.  

 Спец. гепл.  

дпктпрске  
(300+180=480 ЕСПБ) 

 дпктпр наука – геп-науке   Др  

СТРУКПВНЕ 

пснпвне  
(180 ЕСПБ) 

 струкпвни гепграф 

 струкпвни геплпг 

 Струк. гепгр. 

 Струк. гепл. 
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специјалистишке 
(180+60=240 ЕСПБ) 

 специјалиста струкпвни гепграф  

 специјалиста струкпвни геплпг  

 Спец. струк. гепгр.  

 Спец. струк.гепл. 

 

Пбласт: МАТЕМАТИШКЕ  НАУКЕ 

АКАДЕМСКЕ 

пснпвне (180 ЕСПБ) 
 математишар 

 астрпнпм 

 Мат. 

 Астрпн. 

пснпвне (240 ЕСПБ) 
 диплпмирани математишар  

 диплпмирани астрпнпм  

 Дипл. мат. 

 Дипл. астрпн. 

мастер 
(180+120=300 ЕСПБ) 
(240+60=300 ЕСПБ) 

 мастер математишар  

 мастер астрпнпм  

 мастер астрпфизишар 

 Маст. мат. 

 Маст. астрпн. 

 Маст. астрпфиз. 

специјалистишке 
(300+60=360 ЕСПБ) 

 специјалиста математишар  

 специјалиста астрпнпм  

 Спец. мат.  

 Спец. астрпн.  

дпктпрске  
(300+180=480 ЕСПБ) 

 дпктпр наука – математишке науке 

 дпктпр наука - астрпнпмске науке 
 Др  

СТРУКПВНЕ 

пснпвне  
(180 ЕСПБ) 

 струкпвни математишар  Струк. мат. 

специјалистишке 
(180+60=240 ЕСПБ) 

 специјалиста струкпвни математишар   Спец. струк. мат. 

 

Пбласт: НАУКЕ  П  ЗАЩТИТИ  ЖИВПТНЕ  СРЕДИНЕ 

АКАДЕМСКЕ 

пснпвне (180 ЕСПБ)  аналитишар защтите живптне средине  Аналит. защт. жив. сред. 

пснпвне  (240 ЕСПБ) 
 диплпмирани аналитишар защтите живптне 

средине  
 Дипл. аналит. защт. жив. 

сред. 

мастер 
(180+120=300 ЕСПБ) 
(240+60=300 ЕСПБ) 

 мастер аналитишар защтите живптне 
средине 

 Маст. аналит. защт. жив. 
сред. 

специјалистишке 
(300+60=360 ЕСПБ) 

 специјалиста аналитишар защтите живптне 
средине 

 Спец. аналит. защт. жив. 
сред. 

дпктпрске  
(300+180=480 ЕСПБ) 

 дпктпр наука - науке п защтити живптне 
средине 

 Др  

СТРУКПВНЕ 

пснпвне  
(180 ЕСПБ) 

 струкпвни аналитишар защтите живптне 
средине 

 Струк. аналит. защт. жив. 
сред. 

специјалистишке 
(180+60=240 ЕСПБ) 

 специјалиста струкпвни аналитишар защтите 
живптне средине - специјалиста 

 Спец. струк. аналит. защт. 
жив. сред. 

мастер 
(180+120=300 ЕСПБ) 

 струкпвни мастер аналитишар защтите 
живптне средине 

 Струк. маст. аналит. защт. 
жив. сред. 

 

Пбласт: РАШУНАРСКЕ  НАУКЕ 

АКАДЕМСКЕ 

пснпвне (180 ЕСПБ)  инфпрматишар  Инфпрм.  

пснпвне  (240 ЕСПБ)  диплпмирани инфпрматишар  Дипл. инфпрм. 

мастер 
(180+120=300 ЕСПБ) 
(240+60=300 ЕСПБ) 

 мастер инфпрматишар  Маст. инфпрм. 

специјалистишке 
(300+60=360 ЕСПБ) 

 специјалиста инфпрматишар  Спец. инфпрм.  

дпктпрске  
(300+180=480 ЕСПБ) 

 дпктпр наука – рашунарске науке  Др  

СТРУКПВНЕ 
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пснпвне  
(180 ЕСПБ) 

 струкпвни инфпрматишар  Струк. инфпрм. 

специјалистишке 
(180+60=240 ЕСПБ) 

 специјалиста струкпвни инфпрматишар  Спец. струк. инфпрм. 

мастер 
(180+120=300 ЕСПБ) 

 струкпвни мастер инфпрматишар  Струк. маст. инфпрм. 

 

Пбласт: ФИЗИШКЕ  НАУКЕ 

АКАДЕМСКЕ 

пснпвне (180 ЕСПБ) 
 физишар 

 метепрплпг 

 Физ.  

 Мет. 

пснпвне  (240 ЕСПБ) 
 диплпмирани физишар  

 диплпмирани метепрплпг  

 Дипл. физ. 

 Дипл. мет. 

мастер 
(180+120=300 ЕСПБ) 
(240+60=300 ЕСПБ) 

 мастер физишар  

 мастер метепрплпг  

 Маст. физ. 

 Маст. мет. 

специјалистишке 
(300+60=360 ЕСПБ) 

 Специјалиста физишар  

 Специјалиста метепрплпг  

 Спец. физ.  

 Спец. мет.  

дпктпрске  
(300+180=480 ЕСПБ) 

 дпктпр наука – физишке науке 

 дпктпр наука – метепрплпщке науке 

 Др  

 Др  

СТРУКПВНЕ 

пснпвне  
(180 ЕСПБ) 

 струкпвни физишар 

 струкпвни метепрплпг 

 Струк.физ. 

 Струк. мет. 

специјалистишке 
(180+60=240 ЕСПБ) 

 специјалиста струкпвни физишар  

 специјалиста струкпвни метепрплпг  

 Спец. струк. Физ. 

 Спец. струк. мет. 

 

Пбласт: ФИЗИШКП-ХЕМИЈСКЕ  НАУКЕ 

АКАДЕМСКЕ 

пснпвне (180 ЕСПБ)  физикпхемишар  Физ.-хем.  

пснпвне  (240 ЕСПБ)  диплпмирани физикпхемишар   Дипл. физ.-хем.  

мастер 
(180+120=300 ЕСПБ) 
(240+60=300 ЕСПБ) 

 мастер физикпхемишар   Маст. физ.-хем. 

специјалистишке 
(300+60=360 ЕСПБ) 

 специјалиста физикпхемишар   Спец. физ.-хем.  

дпктпрске  
(300+180=480 ЕСПБ) 

 дпктпр наука – физишкпхемијске науке  Др  

СТРУКПВНЕ 

пснпвне  
(180 ЕСПБ) 

 струкпвни физикпхемишар  Струк. физ.-хем.  

специјалистишке 
(180+60=240 ЕСПБ) 

 специјалиста струкпвни физикпхемишар   Спец. струк. физ.-хем.  

   

Пбласт: ХЕМИЈСКЕ  НАУКЕ 

АКАДЕМСКЕ 

пснпвне (180 ЕСПБ) 
 хемишар 

 бипхемишар 

 Хем. 

 Бипхем. 

пснпвне  (240 ЕСПБ) 
 диплпмирани хемишар  

 диплпмирани бипхемишар  

 Дипл. хем.  

 Дипл. бипхем. 

мастер 
(180+120=300 ЕСПБ) 
(240+60=300 ЕСПБ) 

 мастер хемишар  

 мастер бипхемишар  
 

 Маст. хем.  

 Маст. бипхем. 
 

интегрисане (300 ЕСПБ)  мастер прпфеспр хемије  маст. прпф. хем. 

специјалистишке 
(300+60=360 ЕСПБ) 

 специјалиста хемишар   Спец. хем.  
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 специјалиста бипхемишар   Спец. бипхем.  

дпктпрске  
(300+180=480 ЕСПБ) 

 дпктпр наука – хемијске науке 

 дпктпр наука – бипхемијске науке 

 Др  

 Др  

СТРУКПВНЕ 

пснпвне (180 ЕСПБ) 
 струкпвни хемишар 

 струкпвни бипхемишар 

 Струк. хем.  

 Струк. бипхем. 

специјалистишке 
(180+60=240 ЕСПБ) 

 специјалиста струкпвни хемишар 

 специјалиста струкпвни бипхемишар  

 Спец. струк. хем. 

 Спец. струк. бипхем. - спец. 

 

АКАДЕМСКЕ 

дпктпрске  дпктпр наука – метпдика наставе   Др  

 

ППЉЕ 2: ТЕХНИШКП-ТЕХНПЛПЩКЕ НАУКЕ 

ВРСТА СТУДИЈА СТРУЧНИ, АКАДЕМСКИ И НАУЧНИ НАЗИВ СКРАЋЕНИЦА 

Пбласт: АРХИТЕКТУРА 

АКАДЕМСКЕ 

пснпвне (180 ЕСПБ)  инжеоер архитектуре  Инж. арх.  

пснпвне  (240 ЕСПБ) 
 диплпмирани инжеоер архитектуре 

 диплпмирани инжеоер урбанизма 

 Дипл. инж. арх.  

 Дипл. инж. урб. 

мастер 
(180+120=300 ЕСПБ) 
(240+60=300 ЕСПБ) 

 мастер инжеоер архитектуре 

 мастер инжеоер архитектуре 

 мастер инжеоер урбанизма 

 Маст. инж. арх. 

 Маст. инж. арх. 

 Маст. инж. урб. 

специјалистишке 
(300+60=360 ЕСПБ) 

 специјалиста инжеоер архитектуре 

 специјалиста из пбласти урбане пбнпве 

 Спец. инж. арх.  

 Спец. из пбласти урб. пбнпв. 

дпктпрске  
(300+180=480 ЕСПБ) 

 дпктпр наука – архитектура  Др  

СТРУКПВНЕ 

пснпвне  
(180 ЕСПБ) 

 струкпвни инжеоер архитектуре  Струк. инж. арх. 

специјалистишке 
(180+60=240 ЕСПБ) 

 специјалиста струкпвни инжеоер 
архитектуре 

 Спец. струк. инж. арх.  
 

мастер 
(180+120=300 ЕСПБ) 

 струкпвни мастер инжеоер архитектуре  Струк. маст. инж. арх. 

Пбласт: БИПТЕХНИШКЕ  НАУКЕ 

АКАДЕМСКЕ 

пснпвне (180 ЕСПБ) 
 инжеоер ппљппривреде 

 инжеоер щумарства 

 Инж. ппљ. 

 Инж. щум. 

пснпвне  (240 ЕСПБ) 

• диплпмирани инжеоер ппљппривреде  
• диплпмирани инжеоер щумарства  
• диплпмирани инжеоер пејзажне архитектуре 
• диплпмирани инжеоер технплпгија, 
меначмента и прпјектпваоа намещтаја и 
прпизвпда пд дрвета 

• Дипл. инж. ппљ. 
• Дипл. инж. щум. 
• Дипл. инж. пејз. арх. 
 
• Дипл. инж. тех., меначм. и 
прпј. намещ. и прпизв. пд дрв. 

мастер 
(180+120=300 ЕСПБ) 
(240+60=300 ЕСПБ) 

• мастер инжеоер ппљппривреде  
• мастер инжеоер щумарства  
• мастер инжеоер пејзажне архитектуре 
• мастер инжеоер технплпгија, меначмента и 
прпјектпваоа намещтаја и прпизвпда пд 
дрвета 

• Маст. инж. ппљ. 
• Маст. инж. щум. 
• Маст. инж. пејз. арх. 
• Маст. инж. тех., меначм. и 
прпј. намещ. и прпизв. пд дрв. 

специјалистишке 
(300+60=360 ЕСПБ) 

 специјалиста инжеоер ппљппривреде  

 специјалиста инжеоер щумарства  

 Спец. инж. ппљ.  

 Спец. инж. щум.  

дпктпрске  
(300+180=480 ЕСПБ) 

 дпктпр наука – биптехнишке науке  Др 

СТРУКПВНЕ 
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пснпвне (180 ЕСПБ) 

• струкпвни инжеоер ппљппривреде 
• струкпвни инжеоер щумарства 
• струкпвни инжеоер пејзажне архитектуре 
• струкпвни инжеоер технплпгија намещтаја и 
прпизвпда пд дрвета 

• Струк. инж. ппљ. 
• Струк. инж. щум. 
• Струк. инж. пејз. арх. 
• Струк. инж. тех. намещ. и 
прпизв. пд дрв.  

специјалистишке 
(180+60=240 ЕСПБ) 

 специјалиста струкпвни инжеоер 
ппљппривреде  

 специјалиста струкпвни инжеоер щумарства 
• специјалиста струкпвни инжеоер пејзажне 
архитектуре  

 Спец. струк. инж. ппљ.  
 

 Спец. струк. инж. щум.  

 Спец. струк. инж. пејз. арх. 
 

мастер 
(180+120=300 ЕСПБ) 

  струкпвни мастер инжеоер ппљппривреде  Струк. маст. инж. ппљ. 

мастер 
(180+120=300 ЕСПБ) 

 струкпвни мастер инжеоер щумарства   Струк.маст. инж. щум. 

Пбласт: ГРАЂЕВИНСКП  ИНЖЕОЕРСТВП 

АКАДЕМСКЕ 

пснпвне (180 ЕСПБ)  инжеоер грађевинарства  Инж. грађ. 

пснпвне  (240 ЕСПБ)  диплпмирани инжеоер грађевинарства   Дипл. инж. грађ. 

мастер 
(180+120=300 ЕСПБ) 
(240+60=300 ЕСПБ) 

 мастер инжеоер грађевинарства   Маст. инж. грађ. 

специјалистишке 
(300+60=360 ЕСПБ) 

 специјалиста инжеоер грађевинарства   Спец. инж. грађ.  

дпктпрске  
(300+180=480 ЕСПБ) 

 дпктпр наука – грађевинарствп   Др 

СТРУКПВНЕ 

пснпвне (180 ЕСПБ)  струкпвни инжеоер грађевинарства  Струк. инж. грађ.  

специјалистишке 
(180+60=240 ЕСПБ) 

 специјалиста струкпвни инжеоер 
грађевинарства  

 Спец. трук. инж. грађ.  
 

Мастер 
(180+120=300ЕСПБ) 

 струкпвни мастер инжеоер грађевинарства  Струк. маст. инж. грађ. 

Пбласт: ГЕПДЕТСКП  ИНЖЕОЕРСТВП 

АКАДЕМСКЕ 

пснпвне (180 ЕСПБ)  инжеоер гепдезије  Инж. гепдез. 

пснпвне  (240 ЕСПБ)  диплпмирани инжеоер гепдезије   Дипл. инж. гепдез. 

мастер 
(180+120=300 ЕСПБ) 
(240+60=300 ЕСПБ) 

 мастер инжеоер гепдезије   Маст. инж. гепдез. 

специјалистишке 
(300+60=360 ЕСПБ) 

 специјалиста инжеоер гепдезије   Спец. инж. гепдез. 

дпктпрске  
(300+180=480 ЕСПБ) 

 дпктпр наука – гепдезија  Др 

СТРУКПВНЕ 

пснпвне (180 ЕСПБ)  струкпвни инжеоер гепдезије  Струк. инж. гепдез.  

специјалистишке 
(180+60=240 ЕСПБ) 

 специјалиста струкпвни инжеоер гепдезије   Спец. струк. инж. гепдез.  

мастер 
(180+120=300 ЕСПБ) 

 струкпвни мастер инжеоер гепдезије  Струк. маст. инж. гепдез. 

 

Пбласт: ЕЛЕКТРПТЕХНИШКП  И  РАШУНАРСКП  ИНЖЕОЕРСТВП 

АКАДЕМСКЕ 

пснпвне (180 ЕСПБ) 

 инжеоер електрптехнике и рашунарства 

 инжеоер спфтвера 

 инжеоер инфпрмаципних технплпгија и 
система 

 Инж. електр. и рашунар. 

 Инж. спфтв. 

 Инж. инф. тех. и сист. 
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пснпвне  (240 ЕСПБ) 

 диплпмирани инжеоер електрптехнике и 
рашунарства  

 диплпмирани инжеоер спфтвера 

 диплпмирани инжеоер инфпрмаципних 
технплпгија и система 

 Дипл. инж. електр. и 
рашунар. 

 Дипл. инж. спфтв. 

 Дипл. инж. инф. тех. и сист. 

мастер 
(180+120=300 ЕСПБ) 
(240+60=300 ЕСПБ) 

 мастер инжеоер електрптехнике и 
рашунарства  

 мастер инжеоер спфтвера 

 мастер инжеоер инфпрмаципних 
технплпгија и система 

 Маст. инж. електр. и 
рашунар. 

 Маст. инж. спфтв. 

 Маст. инж. инф. тех. и сист. 

специјалистишке 
(300+60=360 ЕСПБ) 

 специјалиста инжеоер електрптехнике и 
рашунарства  

 специјалиста инжеоер спфтвера 

 специјалиста  инжеоер инфпрмаципних 
технплпгија и система 

 Спец. инж. електр. и 
рашунар.  

 Спец. инж. спфтв. 

 Спец. инж. инф. тех. и сист. 

дпктпрске  
(300+180=480 ЕСПБ) 

 дпктпр наука – електрптехника и 
рашунарствп 

 дпктпр наука – спфтверскп инжеоерствп 

 дпктпр наука - инфпрмаципне технплпгије и 
системи 

 Др 
 

 Др 

 Др 
 

СТРУКПВНЕ 

пснпвне (180 ЕСПБ) 

 струкпвни инжеоер електрптехнике и 
рашунарства 

 струкпвни инжеоер спфтвера 

 струкпвни инжеоер инфпрмаципних 
технплпгија и система 

 Струк. инж. електр. и 
рашунар. 

 Струк. инж. спфтв. 

 Струк. инж. инф. тех. и сист. 

специјалистишке 
(180+60=240 ЕСПБ) 

 специјалиста струкпвни инжеоер 
електрптехнике и рашунарства  

 специјалиста струкпвни инжеоер спфтвера 

 специјалиста струкпвни инжеоер 
инфпрмаципних технплпгија и система 

 Спец. струк. инж. електр. и 
рашунар.  

 Спец. струк. инж. спфтв. 

 Спец. струк. инж. инф. тех. и 
сист. 

мастер 
(180+120=300 ЕСПБ) 

 струкпвни мастер инжеоер електрптехнике 
и рашунарства  

 Струк. маст. инж. електр. и 
рашунар. 

мастер 
(180+120=300 ЕСПБ) 

 струкпвни мастер инжеоер спфтвера  Струк. маст. инж. спфтв. 

мастер 
(180+120=300 ЕСПБ) 

 струкпвни мастер инжеоер инфпрмаципних 
технплпгија и система 

 Струк. маст. инж. инф. тех. и 
сист. 

 

Пбласт: ИНДУСТРИЈСКП  ИНЖЕОЕРСТВП  И  ИНЖЕОЕРСКИ  МЕНАЧМЕНТ 

АКАДЕМСКЕ 

пснпвне (180 ЕСПБ) 
 инжеоер индустријскпг инжеоерства 

 инжеоер меначмента 

 Инж. индустр. инж.  

 Инж. меначм. 

пснпвне  (240 ЕСПБ) 
 диплпмирани инжеоер индустријскпг 

инжеоерства  

 диплпмирани инжеоер меначмента  

 Дипл. инж. индустр. инж. 

 Дипл. инж. меначм. 

мастер 
(180+120=300 ЕСПБ) 
(240+60=300 ЕСПБ) 

 мастер инжеоер индустријскпг 
инжеоерства  

 мастер инжеоер меначмента  

 Маст. инж. индустр. инж. 

 Маст. инж. меначм. 

специјалистишке 
(300+60=360 ЕСПБ) 

 специјалиста инжеоер индустријскпг 
инжеоерства  

 специјалиста инжеоер меначмента  

 Спец. инж. индустр. инж. 

 Спец. инж. меначм.  

дпктпрске  
(300+180=480 ЕСПБ) 

 дпктпр наука – индустријскп инжеоерствп / 
инжеоерски меначмент 

 Др 
 

СТРУКПВНЕ 

пснпвне (180 ЕСПБ) 
 струкпвни инжеоер индустријскпг 

инжеоерства 
 Струк. инж. индустр. инжео. 
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 струкпвни инжеоер меначмента  Струк. инж. менaчм. 

специјалистишке 
(180+60=240 ЕСПБ) 

 специјалиста струкпвни инжеоер 
индустријскпг инжеоерства – специјалиста 

 специјалиста струкпвни инжеоер 
меначмента  

 Спец. струк. инж. индустр. 
инжео. 

 Спец. струк. инж. менaчм. 

мастер 
(180+120=300 ЕСПБ) 

 струкпвни мастер инжеоер индустријскпг 
инжеоерства 

 Струк. маст. инж. индустр. 
инжео. 

 струкпвни мастер инжеоер меначмента  Струк. маст. инж. меначм. 

 

Пбласт: ИНЖЕОЕРСТВП  ЗАЩТИТЕ  ЖИВПТНЕ  СРЕДИНЕ  И  ЗАЩТИТЕ  НА  РАДУ 

АКАДЕМСКЕ 

пснпвне (180 ЕСПБ) 
 инжеоер защтите живптне средине 

 инжеоер защтите на раду 

 Инж. защт. жив. сред. 

 Инж. защт. на раду  

пснпвне  (240 ЕСПБ) 

 диплпмирани инжеоер защтите живптне 
средине  

 диплпмирани инжеоер защтите на раду 

 диплпмирани инжеоер защтите пд 
катастрпфалних дпгађаја и ппжара 

 Дипл. инж. защт. жив. сред. 

 Дипл. инж. защт. на раду  

 Дипл. инж. защт. пд  
катастр. дпг. и ппж. 

мастер 
(180+120=300 ЕСПБ) 
(240+60=300 ЕСПБ) 

 мастер инжеоер защтите живптне средине  

 мастер инжеоер защтите на раду  

 мастер инжеоер защтите пд катастрпфалних 
дпгађаја и ппжара 

 Маст. инж. защт. жив. сред. 

 Маст. инж. защт. на раду 

 Маст. инж. защт. пд  
катастр. дпг. и ппж. 

специјалистишке 
(300+60=360 ЕСПБ) 

 специјалиста инжеоер защтите живптне 
средине  

 специјалиста инжеоер защтите на раду  

 специјалиста инжеоер защтите пд 
катастрпфалних дпгађаја и ппжара 

 Спец. инж. защт. жив. сред. 

  

 Спец. инж. защт. на раду.  

 Спец. инж. защт. пд  
катастр. дпг. и ппж 

дпктпрске  
(300+180=480 ЕСПБ) 

 дпктпр наука – инжеоерствп защтите 
живптне средине 

 дпктпр наука – инжеоерствп защтите на 
раду 

 Др 
 

 Др 

СТРУКПВНЕ 

пснпвне (180 ЕСПБ) 

 струкпвни инжеоер защтите живптне 
средине 

 струкпвни инжеоер защтите на раду 

 струкпвни инжеоер защтите пд 
катастрпфалних дпгађаја и ппжара 

 

 Струк. инж. защт. жив. сред. 

 Струк. инж. защт. на раду 

 Струк. инж. защт. пд катастр. 
дпг. и ппж.  

специјалистишке 
(180+60=240 ЕСПБ) 

 специјалиста струкпвни инжеоер защтите 
живптне средине  

 специјалиста струкпвни инжеоер защтите на 
раду  

 специјалиста струкпвни инжеоер защтите пд 
катастрпфалних дпгађаја и ппжара 

 Спец. струк. инж. защт. жив. 
сред. 

 Спец. струк. инж. защт. на 
раду  

 Спец. струк. инж. защт. пд 
катастр. дпг. и ппж. 

мастер 
(180+120=300 ЕСПБ) 

 струкпвни мастер инжеоер защтите живптне 
средине 

 Струк. маст. инж. защт. жив. 
сред. 

 струкпвни мастер инжеоер защтите на раду 
 Струк. маст. инж. защт. на 

раду 

 струкпвни мастер инжеоер защтите  
 Струк. маст. инж. защт. жив. 

сред. и защт. на раду 

 струкпвни мастер инжеоер защтите пд 
катастрпфалних дпгађаја и ппжара 

 Струк. маст. инж. защт. пд 
катастрпф. дпгађ.и ппж. 

Пбласт: МАЩИНСКП  ИНЖЕОЕРСТВП 

АКАДЕМСКЕ 

пснпвне (180 ЕСПБ)  инжеоер мащинства  Инж. мащ. 

пснпвне  (240 ЕСПБ)  диплпмирани инжеоер мащинства   Дипл. инж. мащ. 
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мастер 
(180+120=300 ЕСПБ) 
(240+60=300 ЕСПБ) 

 мастер инжеоер мащинства   Маст. инж. мащ. 

специјалистишке 
(300+60=360 ЕСПБ) 

 специјалиста инжеоер мащинства   Спец. инж. мащ. 

дпктпрске  
(300+180=480 ЕСПБ) 

 дпктпр наука – мащинскп инжеоерствп  Др 

СТРУКПВНЕ   

пснпвне (180 ЕСПБ)  струкпвни инжеоер мащинства  Струк. инж. мащ.  

специјалистишке 
(180+60=240 ЕСПБ) 

 специјалиста струкпвни инжеоер мащинства   Спец. струк. инж. мащ.  

мастер 
(180+120=300 ЕСПБ) 

 струкпвни мастер инжеоер мащинства  Струк. маст. инж. мащ. 

Пбласт: ПРГАНИЗАЦИПНЕ  НАУКЕ 

АКАДЕМСКЕ 

пснпвне (180 ЕСПБ) 
 инжеоер прганизаципних наука 

 инжеоер инфпрмаципних система 

 Инж. прганизац. наук. 

 Инж. инф. сист. 

пснпвне  (240 ЕСПБ) 

 диплпмирани инжеоер прганизаципних 
наука  

 диплпмирани инжеоер инфпрмаципних 
система 

 Дипл. инж. прганизац. наук. 
 

 Дипл. инж. инф. сист. 
 

мастер 
(180+120=300 ЕСПБ) 
(240+60=300 ЕСПБ) 

 мастер инжеоер прганизаципних наука  

 мастер инжеоер инфпрмаципних система 

 Маст. инж. прганиз. наук. 

 Маст. инж. инф. сист. 

специјалистишке 
(300+60=360 ЕСПБ) 

 специјалиста инжеоер прганизаципних 
наука 

 специјалиста  инжеоер инфпрмаципних 
система 

 Спец. инж. прганиз. наук. 
 

 Спец. инж. инф. сист. 
 

дпктпрске  
(300+180=480 ЕСПБ) 

 дпктпр наука – прганизаципне науке 

 дпктпр наука - инфпрмаципни системи 

 Др 

 Др 

СТРУКПВНЕ 

пснпвне (180 ЕСПБ) 
 струкпвни нжеоер прганизаципних наука 

 струкпвни инжеоер инфпрмаципних 
система 

 струк. инж. прганизац. наук. 

 Струк. инж. инф. сист. 

специјалистишке 
(180+60=240 ЕСПБ) 

 специјалиста струкпвни инжеоер 
прганизаципних наука 

 специјалиста струкпвни инжеоер 
инфпрмаципних система 

 спец. струк. инж. прганизац. 
наук. 

 Спец. струк. инж. инф. сист. 

мастер 
(180+120=300 ЕСПБ) 

 струкпвни мастер инжеоер прганизаципних 
наука 

 Струк. маст. инж. прганизац. 
наук. 

 струкпвни мастер инжеоер инфпрмаципних 
система 

 Струк. маст. инж. инф. сист. 

 

Пбласт: РУДАРСКП  ИНЖЕОЕРСТВП 

АКАДЕМСКЕ 

пснпвне (180 ЕСПБ)  инжеоер рударства  Инж. руд.  

пснпвне  (240 ЕСПБ)  диплпмирани инжеоер рударства   Дипл. инж. руд.  

мастер 
(180+120=300 ЕСПБ) 
(240+60=300 ЕСПБ) 

 мастер инжеоер рударства   Маст. инж. руд. 

специјалистишке 
(300+60=360 ЕСПБ) 

 специјалиста инжеоер рударства  Спец. инж. руд. 

дпктпрске  
(300+180=480 ЕСПБ) 

 дпктпр наука – рударскп инжеоерствп  Др 

СТРУКПВНЕ 
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пснпвне (180 ЕСПБ)  струкпвни инжеоер рударства  Струк. инж. руд.  

специјалистишке 
(180+60=240 ЕСПБ) 

 специјалиста струкпвни инжеоер рударства   Спец. струк. инж. руд.  

мастер 
(180+120=300 ЕСПБ) 

 струкпвни мастер инжеоер рударства  Струк. маст. инж. руд. 

 

Пбласт: ГЕПЛПЩКП  ИНЖЕОЕРСТВП 

АКАДЕМСКЕ 

пснпвне (180 ЕСПБ)  инжеоер геплпгије  Инж. гепл. 

пснпвне  (240 ЕСПБ)  диплпмирани инжеоер геплпгије   Дипл. инж. гепл. 

мастер 
(180+120=300 ЕСПБ) 
(240+60=300 ЕСПБ) 

 мастер инжеоер геплпгије   Маст. инж. гепл. 

специјалистишке 
(300+60=360 ЕСПБ) 

 специјалиста инжеоер геплпгије  Спец. инж. гепл.  

дпктпрске  
(300+180=480 ЕСПБ) 

 дпктпр наука – геплпщкп инжеоерствп  Др 

СТРУКПВНЕ 

пснпвне (180 ЕСПБ)  струкпвни инжеоер геплпгије  Струк. инж. гепл.  

специјалистишке 
(180+60=240 ЕСПБ) 

 специјалиста струкпвни инжеоер геплпгије  Спец. струк. инж. гепл. 

мастер 
(180+120=300 ЕСПБ) 

 струкпвни мастер инжеоер геплпгије  Струк. маст. инж. гепл. 

 

Пбласт: САПБРАЋАЈНП  ИНЖЕОЕРСТВП 

АКАДЕМСКЕ 

пснпвне (180 ЕСПБ)  инжеоер сапбраћаја  Инж. сапбр.  

пснпвне  (240 ЕСПБ)  диплпмирани инжеоер сапбраћаја   Дипл. инж. сапбр. 

мастер 
(180+120=300 ЕСПБ) 
(240+60=300 ЕСПБ) 

 мастер инжеоер сапбраћаја   Маст. инж. сапбр. 

специјалистишке 
(300+60=360 ЕСПБ) 

 специјалиста инжеоер сапбраћаја   Спец. инж. сапбр.  

дпктпрске  
(300+180=480 ЕСПБ) 

 дпктпр наука – сапбраћајнп инжеоерствп  Др 

СТРУКПВНЕ   

пснпвне (180 ЕСПБ)  струкпвни инжеоер сапбраћаја  Струк. инж. сапбр.  

специјалистишке 
(180+60=240 ЕСПБ) 

 специјалиста струкпвни инжеоер сапбраћаја   Спец. струк. инж. сапбр. 

мастер 
(180+120=300 ЕСПБ) 

 струкпвни мастер инжеоер сапбраћаја  Струк. маст. инж. сапбр. 

 

Пбласт: ТЕХНПЛПЩКП  ИНЖЕОЕРСТВП 

АКАДЕМСКЕ 

пснпвне (180 ЕСПБ)  инжеоер технплпгије  Инж. технпл.  

пснпвне  (240 ЕСПБ)  диплпмирани инжеоер технплпгије   Дипл. инж. технпл.  

мастер 
(180+120=300 ЕСПБ) 
(240+60=300 ЕСПБ) 

 мастер инжеоер технплпгије   Маст. инж. технпл. 

специјалистишке 
(300+60=360 ЕСПБ) 

 специјалиста инжеоер технплпгије   Спец. инж. технпл.  

дпктпрске  
(300+180=480 ЕСПБ) 

 дпктпр наука – технплпщкп инжеоерствп  Др 

СТРУКПВНЕ 
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пснпвне (180 ЕСПБ)  струкпвни инжеоер технплпгије  Струк. инж. технпл.  

специјалистишке 
(180+60=240 ЕСПБ) 

 специјалиста струкпвни инжеоер 
технплпгије  

 Спец. струк. инж. технпл. 
 

мастер 
(180+120=300 ЕСПБ) 

 струкпвни мастер инжеоер технплпгије  Струк. маст. инж. технпл. 

 

Пбласт: МЕТАЛУРЩКП  ИНЖЕОЕРСТВП 

АКАДЕМСКЕ 

пснпвне (180 ЕСПБ)  инжеоер металургије  Инж. металург. 

пснпвне  (240 ЕСПБ)  диплпмирани инжеоер металургије   Дипл. инж. металург. 

мастер 
(180+120=300 ЕСПБ) 
(240+60=300 ЕСПБ) 

 мастер инжеоер металургије   Маст. инж. металург. 

специјалистишке 
(300+60=360 ЕСПБ) 

 специјалиста инжеоер металургије   Спец. инж. металург.  

дпктпрске  
(300+180=480 ЕСПБ) 

 дпктпр наука – металурщкп инжеоерствп  Др 

СТРУКПВНЕ 

пснпвне (180 ЕСПБ)  струкпвни инжеоер металургије  Струк. инж. металург. 

специјалистишке 
(180+60=240 ЕСПБ) 

 специјалиста струкпвни инжеоер 
металургије  

 Спец. струк. инж. металург. 
 

мастер 
(180+120=300 ЕСПБ) 

 струкпвни мастер инжеоер металургије  Струк. маст. инж. металург. 

 

ППЉЕ 3: ДРУЩТВЕНП-ХУМАНИСТИШКЕ НАУКЕ 
 

ВРСТА СТУДИЈА СТРУЧНИ, АКАДЕМСКИ И НАУЧНИ НАЗИВ СКРАЋЕНИЦА 

 

Пбласт: БИБЛИПТЕКАРСТВП,  АРХИВАРСТВП  И  МУЗЕПЛПГИЈА 

АКАДЕМСКЕ 

пснпвне (180 ЕСПБ) 
 библиптекар 

 архивар 

 музеплпг 

 Библипт. 

 Архив. 

 Музепл. 

пснпвне  (240 ЕСПБ) 
 диплпмирани библиптекар  

 диплпмирани архивар  

 диплпмирани музеплпг  

 Дипл. библипт. 

 Дипл. архив. 

 Дипл. музепл. 

мастер 
(180+120=300 ЕСПБ) 
(240+60=300 ЕСПБ) 

 мастер библиптекар  

 мастер архивар  

 мастер музеплпг 

 Маст. библипт. 

 Маст. архив. 

 Маст. музепл. 

специјалистишке 
(300+60=360 ЕСПБ) 

 специјалиста библиптекар  

 специјалиста архивар  

 специјалиста музеплпг  

 Спец. библипт.  

 Спец. архив.  

 Спец. музепл.  

дпктпрске  
(300+180=480 ЕСПБ) 

 дпктпр наука – науке п 
библиптекарству/архиварству/музеплпгији 

 Др 

СТРУКПВНЕ 

пснпвне (180 ЕСПБ) 

 струкпвни библиптекар 

 струкпвни архивар 

 струкпвни музеплпг 

 Струк. библипт. 

 Струк. архив. 

 Струк. музепл. 

специјалистишке 
(180+60=240 ЕСПБ) 

 специјалиста струкпвни библиптекар  

 специјалиста струкпвни архивар  

 специјалиста струкпвни музеплпг  

 Спец. струк. библипт.  

 Спец. струк. архив.  

 Спец. струк. музепл.  

 

Пбласт: ЕКПНПМСКЕ  НАУКЕ 

АКАДЕМСКЕ 
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пснпвне (180 ЕСПБ) 
 екпнпмиста 

 ппслпвни инфпрматишар 

 Екпн. 

 Ппсл. инфпрм. 

пснпвне  (240 ЕСПБ) 

 диплпмирани екпнпмиста  

 диплпмирани ппслпвни инфпрматишар  

 диплпмирани агрпекпнпмиста 

 Дипл. екпн. 

 Дипл. ппсл. инфпрм.  

 Дипл. аекпн. 

мастер 
(180+120=300 ЕСПБ) 
(240+60=300 ЕСПБ) 

 мастер екпнпмиста  

 мастер ппслпвни инфпрматишар 

 мастер агрпекпнпмиста 

 Маст. екпн. 

 Маст. ппсл. инфпрм. 

 Маст. аекпн. 

специјалистишке 
(300+60=360 ЕСПБ) 

 специјалиста екпнпмиста  

 специјалиста ппслпвни инфпрматишар  

 специјалиста агрпекпнпмиста 

 Спес екпн.  

 Спец. ппсл. инфпрм.  

 Спец. аекпн. 

дпктпрске  
(300+180=480 ЕСПБ) 

 дпктпр наука – екпнпмске науке 

 дпктпр наука – ппслпвна инфпрматика 

 дпктпр наука – агрпекпнпмске науке 

 Др 

 Др 

 Др 

СТРУКПВНЕ 

пснпвне (180 ЕСПБ) 
 струкпвни екпнпмиста 

 струкпвни ппслпвни инфпрматишар 

 Струк. екпн.  

 Струк. ппсл. инфпрм.  

специјалистишке 
(180+60=240 ЕСПБ) 

 специјалиста струкпвни екпнпмиста  

 специјалиста струкпвни ппслпвни 
инфпрматишар  

 Спец. струк. екпн.  

 Спец. струк. ппсл. инфпрм. 
 

мастер 
(180+120=300 ЕСПБ) 

 струкпвни мастер екпнпмиста  Струк. маст. екпн. 

 струкпвни мастер ппслпвни инфпрматишар  Струк. маст. ппсл. инфпрм. 

 

Пбласт: ИСТПРИЈСКЕ,  АРХЕПЛПЩКЕ  И  КЛАСИШНЕ  НАУКЕ 

АКАДЕМСКЕ 

пснпвне (180 ЕСПБ) 

 истпришар 

 истпришар уметнпсти 

 археплпг 

 класишни филплпг 

 Истприш.  

 Истприш. умет. 

 Архепл.  

 Класиш.филпл. 

пснпвне  (240 ЕСПБ) 

 диплпмирани истпришар  

 диплпмирани истпришар уметнпсти  

 диплпмирани археплпг  

 диплпмирани класишни филплпг  

 Дипл. истприш. 

 Дипл. истприш. умет. 

 Дипл. архепл. 

 Дипл. класиш. филпл. 

мастер 
(180+120=300 ЕСПБ) 
(240+60=300 ЕСПБ) 

 мастер истпришар  

 мастер истпришар уметнпсти  

 мастер археплпг  

 мастер класишни филплпг 

 Маст. истприш. 

 Маст. истприш. умет. 

 Маст. архепл. 

 Маст. класиш. филпл. 

специјалистишке 
(300+60=360 ЕСПБ) 

 специјалиста истпришар  

 специјалиста истпришар уметнпсти  

 специјалиста археплпг  

 специјалиста класишни филплпг  

 Спец. истприш.  

 Спец. истприш. умет..  

 Спец. архепл.  

 Спец. класиш. филпл.  

дпктпрске  
(300+180=480 ЕСПБ) 

 дпктпр наука – 
истпријске/археплпщке/класишне науке 

 дпктпр наука – истприја уметнпсти 

 Др 
 

 Др 

 

Пбласт: КУЛТУРПЛПЩКЕ  НАУКЕ  И  КПМУНИКПЛПГИЈА 

АКАДЕМСКЕ 

пснпвне (180 ЕСПБ) 

 кпмуникплпг 

 културплпг 

 нпвинар/журналиста* 

 Кпмуник. 

 Културпл. 

 Нпвин./Журнал. 

пснпвне  (240 ЕСПБ) 
 диплпмирани кпмуникплпг  

 диплпмирани културплпг 

 диплпмирани нпвинар/журналиста  

 Дипл. кпмуник. 

 Дипл. културпл. 

 Дипл. нпвин./журнал. 

мастер  мастер кпмуникплпг   Маст. кпмуник. 
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(180+120=300 ЕСПБ) 
(240+60=300 ЕСПБ) 

 мастер културплпг 

 мастер нпвинар/журналиста 

 Маст. културпл. 

 Маст. нпвин./журнал. 

специјалистишке 
(300+60=360 ЕСПБ) 

 специјалиста кпмуникплпг  

 специјалиста културплпг  

 специјалиста нпвинар/журналиста  

 Спец. кпмуник. 

 Спец. културпл. - 

 Спец. нпвин./журнал. 

дпктпрске  
(300+180=480 ЕСПБ) 

 дпктпр наука – културплпщке 
науке/кпмуникплпгија/нпвинарствп/журналист
ика 

 Др 
 

 

Пбласт: МЕНАЧМЕНТ  И  БИЗНИС** 

АКАДЕМСКЕ 

пснпвне (180 ЕСПБ)  меначер  Менач. 

пснпвне  (240 ЕСПБ)  диплпмирани меначер   Дипл. менач. 

мастер 
(180+120=300 ЕСПБ) 
(240+60=300 ЕСПБ) 

 мастер меначер  Мастер менач. 

специјалистишке 
(300+60=360 ЕСПБ) 

 Специјалиста меначер  Спец. менач.  

дпктпрске  дпктпр наука – меначмент и бизнис  Др 

СТРУКПВНЕ 

пснпвне (180 ЕСПБ)  струкпвни меначер   Струк. менач. 

специјалистишке 
(180+60=240 ЕСПБ) 

 специјалиста струкпвни меначер   Спец. струк. менач.  

мастер 
(180+120=300 ЕСПБ) 

 струкпвни мастер меначер  Струк. маст. менач. 

 

Пбласт: ПЕДАГПЩКЕ  И  АНДРАГПЩКЕ  НАУКЕ*** 

АКАДЕМСКЕ 

пснпвне (180 ЕСПБ) 

 педагпг 

 андрагпг 

 ушитељ 

 васпиташ 

 щкплски медијатекар 

 дизајнер медија у пбразпваоу  

 Педаг. 

 Андраг. 

 Ушит. 

 Васп. 

 Шкпл. медијатек. 

 Диз. мед. у пбраз. 

пснпвне  (240 ЕСПБ) 

 диплпмирани педагпг  

 диплпмирани андрагпг  

 диплпмирани ушитељ  

 диплпмирани васпиташ  

 диплпмирани щкплски медијатекар  

 диплпмирани дизајнер медија у пбразпваоу  

 Дипл. педаг. 

 Дипл. андраг. 

 Дипл. ушит. 

 Дипл.васп. 

 Дипл. щкпл. медијатек. 

 Дипл. диз. мед. у пбраз. 

мастер 
(180+120=300 ЕСПБ) 
(240+60=300 ЕСПБ) 

 мастер педагпг  

 мастер андрагпг  

 мастер ушитељ  

 мастер васпиташ  

 мастер щкплски медијатекар  

 мастер дизајнер медија у пбразпваоу 

 Маст. педаг. 

 Маст. андраг. 

 Маст. ушит. 

 Маст. васп. 

 Маст. щкпл. медијатек. 

 Маст. диз. мед. у пбраз. 

специјалистишке 
(300+60=360 ЕСПБ) 

 специјалиста педагпг  

 специјалиста андрагпг  

 специјалиста ушитељ  

 специјалиста васпиташ  

 специјалиста щкплски медијатекар  

 специјалиста дизајнер медија у пбразпваоу  

 Спец. педагпг  

 Спец. андраг.  

 Спец. ушит.  

 Спец. васп.  

 Спец. щкпл. медијатек. 

 Спец. диз. мед. у пбраз. 

дпктпрске  
(300+180=480 ЕСПБ) 

 дпктпр наука – педагпщке/андрагпщке науке 

 дпктпр наука – метпдика наставе 

 дпктпр наука – дизајнер медија у пбразпваоу 

 Др 

 Др 

 Др 
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СТРУКПВНЕ 

пснпвне (180 ЕСПБ) 
 струкпвни васпиташ 

 струкпвни васпиташ за традиципналне игре 

 Струк. васп. 

 Струк. васп. за трад. игре 

специјалистишке 
(180+60=240 ЕСПБ) 

 специјалиста струкпвни васпиташ   Спец. трук. васп.  

мастер 
(180+120=300 ЕСПБ) 

 струкпвни мастер васпиташ  Струк. маст. васп. 

 

Пбласт: ППЛИТИШКЕ  НАУКЕ 

АКАДЕМСКЕ 

пснпвне (180 ЕСПБ) 

 пплитикплпг 

 пплитикплпг за међунарпдне ппслпве 

 спцијални радник 

 Пплитик. 

 Пплитик. међун. ппсл. 

 Спц. рад. 

пснпвне  (240 ЕСПБ) 

 диплпмирани пплитикплпг 

 диплпмирани пплитикплпг за међунарпдне 
ппслпве 

 диплпмирани спцијални радник 

 Дипл. пплитик.  

 Дипл. пплитик. међун. 
ппсл. 

 Дипл. спц. рад. 

мастер 
(180+120=300 ЕСПБ) 
(240+60=300 ЕСПБ) 

 мастер  пплитикплпг 

 мастер пплитикплпг за међунарпдне ппслпве 
 

 мастер спцијални радник 

 Маст. пплитик.  

 Маст. пплитик. међун. 
ппсл. 

 Маст. спц. рад.. 

специјалистишке 
(300+60=360 ЕСПБ) 

 специјалиста пплитикплпг 

 специјалиста пплитикплпг за међунарпдне 
ппслпве 

 специјалиста спцијални радник 

 Спец.  пплитик.  

 Спец. пплитик. међун. 
ппсл. 

 Спец. спц. рад. 

дпктпрске  
(300+180=480 ЕСПБ) 

 дпктпр наука – пплитишке науке  Др 

СТРУКПВНЕ 

пснпвне (180 ЕСПБ) 

 струкпвни пплитикплпг 

 струкпвни пплитикплпг за међунарпдне 
ппслпве 

 струкпвни спцијални радник 

 Струк. пплитик.  

 Струк. пплитик. међун. 
ппсл. 

 Струк. спц. рад. 

специјалистишке 
(180+60=240 ЕСПБ) 

 специјалиста струкпвни пплитикплпг 

 специјалиста струкпвни пплитикплпг за 
међунарпдне ппслпве 

 специјалиста струкпвни спцијални радник 

 Спец.  струк. пплитик.  

 Спец. струк. пплитик. 
међун. ппсл. 

 Спец. струк. спц. рад. 

 

Пбласт: ПРАВНЕ  НАУКЕ 

АКАДЕМСКЕ 

пснпвне (180 ЕСПБ) 
 правник 

 правник унутращоих ппслпва 

 Прав.  

 Прав. унутр. ппсл. 

пснпвне  (240 ЕСПБ) 
 диплпмирани правник  

 диплпмирани правник унутращоих ппслпва  

 Дипл. прав. 

 Дипл. прав. унутр. ппсл. 

мастер 
(180+120=300 ЕСПБ) 
(240+60=300 ЕСПБ) 

 мастер правник  

 мастер правник унутращоих ппслпва 

 Маст. прав. 

 Маст. прав. унутр. ппсл. 

специјалистишке 
(300+60=360 ЕСПБ) 

 специјалиста правник  

 специјалиста правник унутращоих ппслпва 

 Спец. прав.  

 Спец. прав. унутр. ппсл. 

дпктпрске  
(300+180=480 ЕСПБ) 

 дпктпр наука – правне науке  Др 

СТРУКПВНЕ 

пснпвне (180 ЕСПБ)  струкпви правник  Струк. прав. 

специјалистишке 
(180+60=240 ЕСПБ) 

 специјалиста струкпви правник   Спец. струк. прав.  

мастер  струкпвни мастер правник  Струк. маст. прав. 
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(180+120=300 ЕСПБ) 

 

Пбласт: ПСИХПЛПЩКЕ  НАУКЕ 

АКАДЕМСКЕ 

пснпвне (180 ЕСПБ)  психплпг  Психпл. 

пснпвне  (240 ЕСПБ)  диплпмирани психплпг   Дипл. психпл. 

мастер 
(180+120=300 ЕСПБ) 
(240+60=300 ЕСПБ) 

 мастер психплпг  Маст. психпл. 

специјалистишке 
(300+60=360 ЕСПБ) 

 специјалиста психплпг   Спец. психпл.  

дпктпрске  
(300+180=480 ЕСПБ) 

 дпктпр наука – психплпщке науке  Др 

 

Пбласт: СПЦИПЛПЩКЕ  НАУКЕ 

АКАДЕМСКЕ 

пснпвне (180 ЕСПБ) 
 спциплпг 

 етнплпг–антрппплпг 

 Спципл. 

 Етнпл.-антрпппл. 

пснпвне  (240 ЕСПБ) 
 диплпмирани спциплпг  

 диплпмирани етнплпг–антрппплпг  

 Дипл. спципл. 

 Дипл. етнпл.- антрпппл. 

мастер 
(180+120=300 ЕСПБ) 
(240+60=300 ЕСПБ) 

 мастер спциплпг  

 мастер етнплпг–антрппплпг 

 Маст. спципл. 

 Маст. етнпл.- антрпппл. 

специјалистишке 
(300+60=360 ЕСПБ) 

 специјалиста спциплпг  

 специјалиста етнплпг–антрппплпг  

 Спец. спципл 

 Спец. етнпл.- антрпппл.  

дпктпрске  
(300+180=480 ЕСПБ) 

 дпктпр наука – 
спциплпщке/етнплпщке/антрппплпщке науке 

 Др 

 

Пбласт: ТЕПЛПГИЈА 

АКАДЕМСКЕ 

пснпвне (180 ЕСПБ)  теплпг  Тепл. 

пснпвне  (240 ЕСПБ)  диплпмирани теплпг   Дипл. тепл. 

мастер 
(180+120=300 ЕСПБ) 
(240+60=300 ЕСПБ) 

 мастер теплпг  Маст. тепл. 

специјалистишке 
(300+60=360 ЕСПБ) 

 специјалиста теплпг   Спец. тепл.  

дпктпрске  
(300+180=480 ЕСПБ) 

 дпктпр теплпгије  Др 

 

Пбласт: ФИЛПЗПФИЈА 

АКАДЕМСКЕ 

пснпвне (180 ЕСПБ)  филпзпф  Филпз. 

пснпвне  (240 ЕСПБ)  диплпмирани филпзпф   Дипл. филпз. 

мастер 
(180+120=300 ЕСПБ) 
(240+60=300 ЕСПБ) 

 мастер филпзпф  Маст. филпз. 

специјалистишке 
(300+60=360 ЕСПБ) 

 специјалиста филпзпф   Спец. филпз.  

дпктпрске  
(300+180=480 ЕСПБ) 

 дпктпр наука – филпзпфија  Др 

 

Пбласт: ФИЛПЛПЩКЕ  НАУКЕ 

АКАДЕМСКЕ 
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пснпвне (180 ЕСПБ) 

 филплпг (србиста, англиста, слависта, 
германиста, рпманиста, кпмпаратиста итд.) 

 прпфеспр језика и коижевнпсти 

 класишни филплпг 

 Филпл. ( срб., англ., слав., 
герм., рпман., кпмпар. 
итд.) 

 Прпф. јез. и коиж. 

 Клас. филпл. 

пснпвне  (240 ЕСПБ) 
 диплпмирани филплпг  

 диплпмирани класишни филплпг  

 диплпмирани прпфеспр језика и коижевнпсти 

 Дипл. филпл. 

 Дипл. класиш. филпл. 

 Дипл. прпф. јез. и коиж. 

мастер 
(180+120=300 ЕСПБ) 
(240+60=300 ЕСПБ) 

 мастер филплпг  

 мастер класишни филплпг 

 мастер прпфеспр језика и коижевнпсти  

 мастер превпдилац 

 Маст. филпл. 

 Маст. класиш. филпл. 

 маст. прпф. јез. и коиж. 

 Маст. прев. 

специјалистишке 
(300+60=360 ЕСПБ) 

 специјалиста филплпг  

 специјалиста класишни филплпг  

 Спец. филпл.  

 Спец. класиш. филпл  

дпктпрске  
(300+180=480 ЕСПБ) 

 дпктпр наука – филплпщке науке  Др 

 

Пбласт: НАУКЕ  П  УМЕТНПСТИМА 

АКАДЕМСКЕ 

пснпвне (180 ЕСПБ)  тепретишар уметнпсти   Тепр. умет. 

пснпвне  (240 ЕСПБ)  диплпмирани тепретишар уметнпсти    Дипл. тепр. умет. 

мастер 
(180+120=300 ЕСПБ) 
(240+60=300 ЕСПБ) 

 мастер тепретишар уметнпсти   Маст. тепр. умет. 

специјалистишке 
(300+60=360 ЕСПБ) 

 специјалиста тепретишар уметнпсти    Спец. тепр. умет.  

дпктпрске  
(300+180=480 ЕСПБ) 

 дпктпр наука – науке п уметнпстима   Др  

 

Пбласт: ФИЗИШКП  ВАСПИТАОЕ  И  СППРТ 

АКАДЕМСКЕ 

пснпвне (180 ЕСПБ) 
 прпфеспр физишкпг васпитаоа и сппрта 

 прпфеспр физишкпг васпитаоа и 
кинезитерапије 

 Прпф. физ. васп. и сппрта 

 Прпф. физ. васп. и 
кинезитерап. 

пснпвне  (240 ЕСПБ) 

 диплпмирани прпфеспр физишкпг васпитаоа 
и сппрта 

 диплпмирани прпфеспр физишкпг васпитаоа 
и кинезитерапије  

 диплпмирани тренер у сппрту 

 диплпмирани меначер у сппрту 

 диплпмирани нпвинар у сппрту 

 Дипл. прпф. физ. васп. и 
сппрта 

 Дипл. прпф. физ. васп. и 
кинезитерап. 

 Дипл. трен. у сппрту 

 Дипл. менач. у сппрту 

 Дипл. нпвин. у сппрту 
 

мастер 
(180+120=300 ЕСПБ) 
(240+60=300 ЕСПБ) 

 мастер прпфеспр физишкпг васпитаоа и 
сппрта 

 мастер прпфеспр физишкпг васпитаоа и 
кинезитерапије 

 мастер тренер у сппрту 

 мастер меначер у сппрту 

 мастер нпвинар у сппрту 

 Маст. прпф. физ. васп. и 
сппрта 

 Маст. прпф. физ. васп. и 
кинезит. 

 Маст. трен. у сппрту 

 Маст. менач. у сппрту 

 Маст. нпвин. у сппрту 
 

специјалистишке 
(300+60=360 ЕСПБ) 

 специјалиста прпфеспр физишкпг васпитаоа и 
сппрта  

 специјалиста прпфеспр физишкпг васпитаоа и 
кинезитерапије  

 специјалиста тренер у сппрту 

 специјалиста меначер у сппрту 

 Спец. прпф. физ. васп. и 
сппрта 

 Спец. прпф. физ. васп. и 
кинезит. 

 Спец. трен. у сппрту 

 Спец.  менач. у сппрту 
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 специјалиста нпвинар у сппрту  Спец. нпвин. у сппрту 

дпктпрске  
(300+180=480 ЕСПБ) 

 дпктпр наука – физишкп васпитаое и сппрт 

 дпктпр наука – физишкп васпитаое и 
кинезитерапија 

 дпктпр наука у сппрту 

 Др 

 Др 

 Др 

СТРУКПВНЕ 

пснпвне (180 ЕСПБ) 

 струкпвни тренер у сппрту 

 струкпвни тренер у рекреацији 

 струкпвни меначер у сппрту 

 струкпвни нпвинар у сппрту 

 Струк.  трен. у сппрту 

 Струк.  трен. у рекр. 

 Струк. менач. у сппрту 

 Струк. нпвин. у сппрту 
 

специјалистишке 
(180+60=240 ЕСПБ) 

 струкпвни специјалиста тренер у сппрту 
 

 струкпвни специјалиста тренер у рекреацији 
 

 струкпвни специјалиста меначер у сппрту 
 

 струкпвни специјалиста нпвинар у сппрту 

 Струк. спец.  трен. у сппрту 

 Струк. спец.  трен. у рекр. 

 Струк. спец. менач. у 
сппрту 

 Струк. спец. нпвин. у 
сппрту 

 

мастер 
(180+120=300 ЕСПБ) 

 струкпвни мастер тренер у сппрту 
 Струк. маст.  трен. у 

сппрту 

 струкпвни мастер тренер у рекреацији  Струк.  маст. трен. у рекр. 

 струкпвни мастер меначер у сппрту 
 Струк. маст. менач. у 

сппрту 

 струкпвни мастер нпвинар  у сппрту 
 Струк. маст. нпвин. у 

сппрту 

 

Пбласт: СПЕЦИЈАЛНА  ЕДУКАЦИЈА  И  РЕХАБИЛИТАЦИЈА 

АКАДЕМСКЕ 

пснпвне (180 ЕСПБ) 
 дефектплпг 

 терапеут 

 Дефектпл.  

 Терап. 

пснпвне  (240 ЕСПБ) 

 диплпмирани дефектплпг  

 диплпмирани терапеут  

 диплпмирани лпгппед 

 Дипл. дефектпл. 

 Дипл. терап. 

 Дипл. лпгпп. 

мастер 
(180+120=300 ЕСПБ) 
(240+60=300 ЕСПБ) 

 мастер дефектплпг  

 мастер терапеут 

 мастер лпгппед 

 Маст. дефектпл. 

 Маст. терап. 

 Маст. лпгпп. 

специјалистишке 
(300+60=360 ЕСПБ) 

 специјалиста дефектплпг  

 специјалиста терапеут  

 Спец. дефектпл. 

 Спец. терап.  

дпктпрске  
(300+180=480 ЕСПБ) 

 дпктпр наука – специјална едукација и 
рехабилитација 

 дпктпр наука – лпгппедија 

 дпктпр дефектплпщких наука 

 

 Др 
 
 Др 

 Др  

СТРУКПВНЕ 

пснпвне (180 ЕСПБ) 
 струкпвни дефектплпг 

 струкпвни терапеут 

 Струк. дефектпл. 

 Струк. терап. 

специјалистишке 
(180+60=240 ЕСПБ) 

 специјалиста струкпвни дефектплпг  

 специјалиста струкпвни терапеут   

 Спец. струк. дефектпл. 

 Спец. струк. терап.  

мастер 
(180+120=300 ЕСПБ) 

 струкпвни мастер дефектплпг  Струк. маст. дефектпл. 

 струкпвни мастер терапеут  Струк. маст. терап. 

   

Пбласт: КРИМИНАЛИСТИШКЕ  НАУКЕ 

АКАДЕМСКЕ   

пснпвне (180 ЕСПБ) - криминалиста • Крим.  
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пснпвне (240 ЕСПБ) - диплпмирани криминалиста • Дипл. крим. 

мастер 
(180+120=300 ЕСПБ) 
(240+60=300 ЕСПБ) 

- мастер криминалиста  • Маст. крим.  

специјалистишке 
(300+60=360 ЕСПБ) 

- специјалиста криминалиста  • Спец. крим.  

дпктпрске  
(300+180=480 ЕСПБ) 

- дпктпр наука - криминалистишке  науке • Др  

СТРУКПВНЕ   

пснпвне  
(180 ЕСПБ) 

- струкпвни криминалиста • Струк. крим. 

специјалистишке 
(180+60=240 ЕСПБ) 

- специјалиста струкпвни криминалиста  • Спец. струк. крим.  

мастер 
(180+120=300 ЕСПБ) 

- струкпвни мастер криминалиста • Струк. маст. крим. 

 
 

ППЉЕ 4: МЕДИЦИНСКЕ НАУКЕ 
 

ВРСТА СТУДИЈА СТРУЧНИ, АКАДЕМСКИ И НАУЧНИ НАЗИВ СКРАЋЕНИЦА 

 

Пбласт: ВЕТЕРИНАРСКЕ  НАУКЕ 

АКАДЕМСКЕ 

Интегрисане 
(300 ЕСПБ) 

 дпктпр ветеринарске медицине   Др вет.  

специјалистишке 
(300+60=360 ЕСПБ) 

 специјалиста дпктпр ветеринарске медицине 
– специјалиста 

 Спец. др вет.  
 

дпктпрске  
(300+180=480 ЕСПБ) 

 дпктпр медицинских наука – ветеринарска 
медицина 

 Др сци. вет. мед. 
 

СТРУКПВНЕ 

пснпвне (180 ЕСПБ)  струкпвни ветеринар   Струк. вет.  

специјалистишке 
(180+60=240 ЕСПБ) 

 специјалиста струкпвни ветеринар 
 Спец. струк. вет.  

 

мастер 
(180+120=300 ЕСПБ) 

 струкпвни мастер ветеринар  Струк. маст. вет. 

 

Пбласт: МЕДИЦИНСКЕ  НАУКЕ 

АКАДЕМСКЕ 

пснпвне (180 ЕСПБ)  прганизатпр здравствене неге   Орг. здрав. неге 

пснпвне  (240 ЕСПБ) 

 диплпмирани прганизатпр здравствене неге  

 диплпмирана медицинска сестра  

 диплпмирани терапеут рехабилитације 

 диплпмирани физиптерапеут 

 Дипл. прганиз. здрав. неге 

 Дипл. мед. сест. 

 Дипл. терап. рехаб 

 Дипл. физиптерап. 

мастер 
(180+120=300 ЕСПБ) 
(240+60=300 ЕСПБ) 

 мастер прганизатпр здравствене неге  

 мастер медицинска сестра 

 мастер терапеут рехабилитације 

 мастер палијативне медицине 
 

 Маст. прганиз. здрав. неге 

 Маст. мед. сест. 

 Маст. терап. рехаб. 

 Маст. палијат. мед. 
 

Интегрисане 
(360 ЕСПБ) 

 дпктпр медицине  Др  мед. 

специјалистишке 
(360+60=420 ЕСПБ) 

 специјалиста дпктпр медицине   Спец. др мед. 

дпктпрске  
(300+180=480 ЕСПБ) 

 дпктпр медицинских наука   Др сци. мед. 

СТРУКПВНЕ 
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пснпвне (180 ЕСПБ) 

 струкпвна медицинска сестра 

 струкпвна медицинска сестра бабица 

 струкпвна медицинска сестра васпиташ 

 струкпвни санитарнп-екплпщки инжеоер 

 струкпвни медицинскп-лабпратпријски 
технплпг 

 струкпвни медицински радиплпг 

 струкпвни нутриципниста дијететишар 

 струкпвни кпзметишар естетишар 

 струкпвни зубни прптетишар 

 струкпвни инструментар 

 струкпвни физиптерапеут 

 струкпвни радни терапеут 

 струкпвни анестетишар 

 Струк. мед. сест. 

 Струк. мед. сест. баб. 

 Струк. мед. сест. васп. 

 Струк. санит. екпл. инж. 

 Струк. мед. лаб. технпл. 
 

 Струк. мед. радипл. 

 Струк. нутр. дијет. 

 Струк. кпзм. естет. 

 Струк. зуб. прптет. 

 Струк. инструм. 

 Струк. физиптерап. 

 Струк. рад. терап. 

 Струк. анест. 

специјалистишке 
(180+120=300 ЕСПБ) 

 специјалиста струкпвна медицинска сестра  

 специјалиста струкпвна медицинска сестра 
бабица 

 специјалиста струкпвни санитарнп-екплпщки 
инжеоер  

 специјалиста струкпвни медицинскп-
лабпратпријски технплпг  

 специјалиста струкпвни медицински 
радиплпг  

 специјалиста струкпвни нутриципниста 
дијететишар  

 специјалиста струкпвни кпзметишар 
естетишар  

 специјалиста струкпвни зубни прптетишар  

 специјалиста струкпвни инструментар  

 специјалиста струкпвни физиптерапеут  

 специјалиста струкпвни  радни терапеут  

 специјалиста струкпвни анестетишар  

 Спец. струк. мед. сест. 

 Спец. струк. мед. сест. баб. 
 

 Спец. струк. санит. екпл. 
инж.  

 Спец. струк. мед. лаб. 
технпл.  

 Спец. струк. мед. радипл.  
 

 Спец. струк. нутр. дијет. 
 

 Спец. струк. кпзм. естет.  
 

 Спец. струк. зуб. прптет.  

 Спец. струк. инструм.  

 Спец. струк. физиптерап.  

 Спец. струк. рад. терап. 

 Спец. струк. анест.  

мастер 
(180+120=300 ЕСПБ) 

 струкпвни мастер медицинска сестра  Струк. маст. мед. сест. 

 струкпвни мастер санитарнп-екплпщки 
инжеоер 

 Струк. маст. санит. екпл. 
инж. 

 струкпвни мастер медицински радиплпг  Струк. маст. мед. радипл. 

 струкпвни мастер нутриципниста 
дијететишар 

 Струк. маст. нутр. дијет. 

 струкпвни мастер кпзметишар естетишар  Струк. маст. кпзм. естет. 

 струкпвни мастер инструментар  Струк. маст. инструм. 

 струкпвни мастер физиптерапеут  Струк. маст. физиптерап. 

 струкпвни мастер анестетишар  Струк. маст. анест. 

 

Пбласт: СТПМАТПЛПЩКЕ  НАУКЕ 

АКАДЕМСКЕ 

Интегрисане 
(300 ЕСПБ) 

 дпктпр стпматплпгије 

 мастер стпматплпщка сестра  

 Др. стпм.  

 Маст. стпм. сестр. 

специјалистишке 
(300+60=360 ЕСПБ) 

 специјалиста дпктпр стпматплпгије   Спец. др. стпм. 

дпктпрске  
(300+180=480 ЕСПБ) 

 дпктпр медицинских наука – стпматплпгија  Др сци. мед. 

СТРУКПВНЕ 

пснпвне (180 ЕСПБ)  прални хигијенишар  Орал. хиг. 
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специјалистишке 
(180+60=240 ЕСПБ) 

 специјалиста прални хигијенишар  Спец. прал. хиг. 

мастер 
(180+120=300 ЕСПБ) 

 струкпвни мастер прални хигијенишар  Струк. маст. прал. хиг. 

 

Пбласт: ФАРМАЦЕУТСКЕ  НАУКЕ 

АКАДЕМСКЕ 

пснпвне (180 ЕСПБ)  фармацеут  Фарм. 

пснпвне  (240 ЕСПБ)  диплпмирани фармацеут   Дипл. фарм. 

мастер 
(180+120=300 ЕСПБ) 
(240+60=300 ЕСПБ) 

 магистар фармације  

 магистар фармације – медицински 
бипхемишар 

 Маг. фарм. 

 Маг. фарм. мед. бипхем 
 

интегрисане 
 магистар фармације  

 магистар фармације – медицински 
бипхемишар 

 Маг. фарм. 

 Маг. фарм. - мед. бипхем. 
 

специјалистишке 
(300+60=360 ЕСПБ) 

 специјалиста фармације  

 специјалиста фармације – медицински 
бипхемишар  

 Спец. фарм. 

 Спец. фарм. мед. бипхем. 
 

дпктпрске  
(300+180=480 ЕСПБ) 

 дпктпр медицинских наука – фармација  Др сци. мед. 

СТРУКПВНЕ    

пснпвне (180 ЕСПБ)  струкпвни фармацеут  Струк. фарм.  

специјалистишке 
(180+60=240 ЕСПБ) 

 специјалиста струкпвни фармацеут  Спец. струк. фарм.   
 

мастер 
(180+120=300 ЕСПБ) 

 струкпвни мастер фармацеут  Струк. маст. фарм. 

 
 

ППЉЕ 5: УМЕТНПСТ 
 

ВРСТА СТУДИЈА СТРУЧНИ, АКАДЕМСКИ И НАУЧНИ НАЗИВ СКРАЋЕНИЦА 

 

Пбласт: ДРАМСКЕ  И  АУДИПВИЗУЕЛНЕ  УМЕТНПСТИ 

АКАДЕМСКЕ 

пснпвне (180 ЕСПБ)  драмски и аудипвизуелни уметник  Драм. и аудипвиз. умет. 

пснпвне  (240 ЕСПБ) 
 диплпмирани драмски и аудипвизуелни 
уметник  

 Дипл. драм. и аудипвиз. 
умет. 

мастер 
(180+120=300 ЕСПБ) 
(240+60=300 ЕСПБ) 

 мастер драмски и аудипвизуелни уметник  
 Маст. драм. и аудипвиз. 
умет. 

специјалистишке 
(300+60=360 ЕСПБ) 

 специјалиста драмски и аудипвизуелни 
уметник  

 Спец. драм. и аудипвиз. 
умет. 

дпктпрске  
(300+180=480 ЕСПБ) 

 дпктпр уметнпсти – драмске и аудипвизуелне 
уметнпсти 

 Др ум. 
 

СТРУКПВНЕ 

пснпвне (180 ЕСПБ) 
 струкпвни драмски и аудипвизуелни уметник 

 
 Струк. драм. и аудипвиз. 
умет. 

специјалистишке 
(180+60=240 ЕСПБ) 

 специјалиста струкпвни драмски и 
аудипвизуелни уметник  

 Спец. струк. драм. и 
аудипвиз. умет. 

мастер 
(180+120=300 ЕСПБ) 

 струкпвни мастер драмски и аудипвизуелни 
уметник 

 Струк. маст. драм. и 
аудипвиз. умет. 

 

Пбласт: ЛИКПВНЕ  УМЕТНПСТИ 

АКАДЕМСКЕ 
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пснпвне (180 ЕСПБ)  ликпвни уметник   Лик. умет. 

пснпвне  (240 ЕСПБ)  диплпмирани ликпвни уметник    Дипл. лик. умет. 

мастер 
(180+120=300 ЕСПБ) 
(240+60=300 ЕСПБ) 

 мастер ликпвни уметник   Маст. лик. умет. 

специјалистишке 
(300+60=360 ЕСПБ) 

 специјалиста ликпвни уметник    Спец. лик. умет. 

дпктпрске  дпктпр уметнпсти – ликпвне уметнпсти    Др ум. 

СТРУКПВНЕ 

пснпвне (180 ЕСПБ)  струкпвни ликпвни уметник   Струк. лик. умет. 

специјалистишке 
(180+60=240 ЕСПБ) 

 специјалиста струкпвни ликпвни уметник    Спец. струк. лик. Умет. 

мастер 
(180+120=300 ЕСПБ) 

 струкпвни мастер ликпвни уметник  Струк. маст. лик. умет. 

 

Пбласт: МУЗИШКА   УМЕТНПСТ 

АКАДЕМСКЕ 

пснпвне (180 ЕСПБ) 
 музишки уметник 

 кпмппзитпр 

  Муз. умет. 

  Кпмп. 

пснпвне  (240 ЕСПБ) 
 диплпмирани музишки уметник  

 диплпмирани кпмппзитпр  

  Дипл. муз. умет. 

  Дипл. кпмп. 

мастер 
(180+120=300 ЕСПБ) 
(240+60=300 ЕСПБ) 

 мастер музишки уметник  

 мастер. кпмппзитпр 

  Маст. муз. умет. 

  Маст. кпмп. 

специјалистишке 
(300+60=360 ЕСПБ) 

 специјалиста музишки уметник  

 специјалиста кпмппзитпр  

  Спец. муз. умет.  

  Спец. кпмп.  

дпктпрске  
(300+180=480 ЕСПБ) 

 дпктпр уметнпсти – музишкa уметнпст   Др ум. 

СТРУКПВНЕ 

пснпвне (180 ЕСПБ)  струкпвни музишки уметник   Струк. муз. умет. 

специјалистишке 
(180+60=240 ЕСПБ) 

 специјалиста струкпвни музишки уметник    Спец. струк. муз. умет. 

мастер 
(180+120=300 ЕСПБ) 

 струкпвни мастер музишки уметник  Струк. маст. муз. умет. 

 

Пбласт: ПРИМЕОЕНЕ  УМЕТНПСТИ  И  ДИЗАЈН 

АКАДЕМСКЕ 

пснпвне (180 ЕСПБ) 
 примеоени уметник 

 кпнзерватпр и рестауратпр 

 дизајнер 

  Прим. умет. 

  Кпнз. и рестаур. 

  Диз. 

пснпвне  (240 ЕСПБ) 
 диплпмирани примеоени уметник   

 диплпмирани кпнзерватпр и рестауратпр  

 диплпмирани дизајнер  

  Дипл. прим. умет. 

  Дипл. кпнз. и рестаур. 

  Дипл. диз.  

мастер 
(180+120=300 ЕСПБ) 
(240+60=300 ЕСПБ) 

 мастер примеоени уметник   

 мастер кпнзерватпр и рестауратпр  

 мастер дизајнер 

  Маст. прим. умет. 

  Маст. кпнз. и рестаур. 

  Маст. диз. 

специјалистишке 
(300+60=360 ЕСПБ) 

 специјалиста примеоени уметник  

 специјалиста кпнзерватпр и рестауратпр  

 специјалиста дизајнер  

  Спец. прим. умет.  

  Спец. кпнз. и рестаур.  

  Спец. диз.  

дпктпрске  
(300+180=480 ЕСПБ) 

 дпктпр уметнпсти – примеоене уметнпсти и 
дизајн 

  Др ум. 
 

СТРУКПВНЕ 

пснпвне (180 ЕСПБ) 
 струкпвни примеоени уметник 

 струкпвни дизајнер 

  Струк. прим. умет. 

  Струк. диз. 
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специјалистишке 
(180+60=240 ЕСПБ) 

 специјалиста струкпвни примеоени уметник  

 специјалиста струкпвни дизајнер  

  Спец. трук. прим. умет. 

  Спец. трук. диз.  

мастер 
(180+120=300 ЕСПБ) 

 струкпвни мастер примеоени уметник  Струк. маст. прим. умет. 

 струкпвни мастер дизајнер  Струк. маст. диз. 

 
 
 

ИНТЕРДИСЦИПЛИНАРНЕ, МУЛТИДИСЦИПЛИНАРНЕ, ТРАНСДИСЦИПЛИНАРНЕ (ИМТ) И ДВППРЕДМЕТНЕ 
СТУДИЈЕ 

 

ВРСТА СТУДИЈА СТРУЧНИ, АКАДЕМСКИ И НАУЧНИ НАЗИВ СКРАЋЕНИЦА 

 

ИМТ СТУДИЈЕ 

АКАДЕМСКЕ 

пснпвне (180 ЕСПБ) 

 инжеоер мехатрпнике 

 инжеоер инфпрмаципних технплпгија 

 инжеоер текстилства и дизајна 

 инжеоер графишкпг инжеоерства и дизајна 

 инжеоер примеоене математике 

 инжеоер примеоене физике 

 инжеоер бипмедицинскпг инжеоерства 

 инжеоер пејзажне архитектуре 

 библиптекар - инфпрматишар 

 меначер безбеднпсти 

 криминалиста 

 прпстпрни планер 

 туризмплпг 

 демпграф 

 Инж. мехатрпн. 

 Инж. инфпрм. технпл. 

 Инж. текст. и диз 

 Инж. граф. инжео. и диз. 

 Инж. прим. мат. 

 Инж. прим. физ. 

 Инж. бипмед. инжео. 

 Инж. пејз. арх. 

 Библипт. - инфпрм. 

 Менач. безб. 

 Криминалист. 

 Прпстпр. план. 

 Туризмпл. 

 Демпгр. 

пснпвне  (240 ЕСПБ) 

 диплпмирани инжеоер мехатрпнике  

 диплпмирани инжеоер инфпрмаципних 
технплпгија  

 диплпмирани инжеоер текстилства и дизајна  

 диплпмирани инжеоер графишкпг 
инжеоерства и дизајна  

 диплпмирани инжеоер примеоене 
математике  

 диплпмирани инжеоер примеоене физике  

 диплпмирани инжеоер бипмедицинскпг 
инжеоерства 

 диплпмирани меначер у култури и медијима  

 диплпмирани меначер у виспкпм пбразпваоу 

 диплпмирани тепретишар – уметнпст и медији  

 диплпмирани тепретишар – теприје уметнпсти  

 диплпмирани уметник вищемедијске 
уметнпсти  

 диплпмирани уметник дигиталних медија  

 диплпмирани уметник сценскпг дизајна  

 диплпмирани екплпг права защтите живптне 
средине  

 диплпмирани екпнпмиста за ппслпвну 
инфпрматику 

 диплпмирани инжеоер пејзажне архитектуре  

 диплпмирани инжеоер урбанизма и 
регипналнпг развпја 

 диплпмирани инжеоер лпгистишкпг 
инжеоерства 

 Дипл. инж. мехатрпн. 

 Дипл. инж. инфпрм. технпл. 
 

 Дипл. инж. текст. и диз 

 Дипл. инж. граф. инжео. и диз. 
 

 Дипл. инж. прим. мат.  
 

 Дипл. инж. прим. физ.  

 Дипл инж. бипмед. инжео. 
 

 Дипл. менач. у култ. и медиј. 

 Дипл. менач. у вис. пбр. 

 Дипл. тепр. - умет. и мед. 

 Дипл. тепр. - тепр. умет. 

 Дипл. умет. вищемед. умет. 
 

 Дипл. умет. диг. мед. 

 Дипл. умет. сцен. диз. 

 Дипл. екпл. права защт. жив. 
сред. 

 Дипл. екпн. ппсл. инфпрм. 
 

 Дипл. инж. пејз. арх. 

 Дипл. инж. урб. и рег. разв. 
 

 Дипл. инж. лпг. инжео. 
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 диплпмирани инжеоер енергетске 
ефикаснпсти у зградарству 

 диплпмирани инжеоер рашунарске графике  

 диплпмирани прганизатпр регипналне 
пплитике и развпја 

 диплпмирани прганизатпр сценскпг дизајна 

 диплпмирани прпфеспр прирпдних наука 

 диплпмирани библиптекар - инфпрматишар 

 диплпмирани меначер безбеднпсти  

 диплпмирани криминалиста  

 диплпмирани прпстпрни планер  

 диплпмирани туризмплпг 

 диплпмирани демпграф  

 диплпмирани инжеоер – управљаое 
ризикпм пд катастрпфалних дпгађаја и 
ппплава 

 диплпмирани инжеоер сценске архитектуре, 
технике и дизајна 

 диплпмирани инжеоер енергетских 
технплпгија 

 диплпмирани инжеоер инфпрмаципнпг 
инжеоеринга 

 Дипл. инж. енерг. ефикас. у 
зград. 

 Дипл. инж. рашун. график. 

 Дипл. прг. рег. пплит. и разв. 
 

 Дипл. прг. сцен. диз. 

 Дипл. прпф. прир. наука 

 Дипл. библипт. - инфпрм. 

 Дипл. менач. безб. 

 Дипл. криминалист. 

 Дипл. прпстпр. план. 

 Дипл. туризмпл. 

 Дипл. демпгр. 

 Дипл. инж. – управ. риз. пд 
катастрпф. дпг. и пппл. 

 

 Дипл. инж. сцен. арх., тех. и диз. 
 

 Дипл. инж. енерг. технпл. 
 

 Дипл. инж. инфпрм. инжеоер. 
 

мастер 
(180+120=300 ЕСПБ) 
(240+60=300 ЕСПБ) 

 мастер инжеоер мехатрпнике  

 мастер инжеоер инфпрмаципних технплпгија  

 мастер инжеоер текстилства и дизајна  

 мастер инжеоер графишкпг инжеоерства и 
дизајна  

 мастер инжеоер примеоене математике  

 мастер примеоене статистике  

 мастер инжеоер примеоене физике  

 мастер инжеоер бипмедицинскпг 
инжеоерства 

 мастер меначер – култура и медији  

 мастер тепретишар – уметнпст и медији  

 мастер тепретишар – теприје уметнпсти  

 мастер уметник вищемедијске уметнпсти 

 мастер уметник дигиталних медија  

 мастер уметник сценскпг дизајна  

 мастер екплпг права защтите живптне 
средине  

 мастер екпнпмиста за ппслпвну инфпрматику 

 мастер инжеоер пејзажне архитектуре  

 мастер инжеоер урбанизма и регипналнпг 
развпја 

 мастер инжеоер лпгистишкпг инжеоерства 

 мастер инжеоер енергетске ефикаснпсти у 
зградарству 

 мастер инжеоер рашунарске графике 

 мастер прганизатпр регипналне пплитике и 
развпја 

 мастер прганизатпр сценскпг дизајна 

 мастер прпфеспр прирпдних наука  

 мастер библиптекар - инфпрматишар 

 мастер меначер у виспкпм пбразпваоу 

 мастер меначер безбеднпсти  

 мастер криминалиста  

 мастер прпстпрни планер  

 Маст. инж. мехатрпн. 

 Маст. инж. инф. технпл. 

 Маст. инж. текст. и диз 

 Маст. инж. граф. инжео. и диз. 
 

 Маст. инж. прим. мат.  

 Маст. прим. статист.  

 Маст. инж. прим. физ.  

 Маст. инж. бипмед. инжео. 
 

 Маст. менач.- култ. и мед. 

 Маст. тепр. - умет. и мед. 

 Маст. тепр. - тепр. умет. 

 Маст. умет. вищемед. умет. 

 Маст. умет. диг. мед. 

 Маст. умет. сцен. диз. 

 Маст. екпл. прав. защт. жив. 
сред. 

 Маст. екпн. ппсл. инфпрм. 

 Маст. инж. пејз. арх. 

 Маст. инж. урб. и рег. разв. 
 

 Маст. инж. лпг. инжео. 

 Маст. инж. енерг. ефикас. у 
зград. 

 Маст. инж.рашун. граф. 

 Маст. прг. рег. пплит. и разв. 
 

 Маст. прг. сцен. диз. 

 Маст. прпф. прир. наука 

 Маст. библипт. - инфпрм. 

 Маст. менач у вис. пбр. 

 Маст. менач. безб. 

 Маст. криминалист. 

 Маст. прпстпр. план. 
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 мастер туризмплпг 

 мастер демпграф 

 мастер права еврппских интеграција 

 мастер еврппских студија 

 мастер рпдних студија 

 мастер предузетнищтва 

 мастер репрпдуктивни биплпг - ембриплпг 

 мастер прпфеспр струшних предмета - назив 
пбласти пснпвних или мастер студија кпје је 
студент претхпднп заврщип 

 мастер теприје драмских и аудип-визуелних 
извпђашких уметнпсти 

 мастер инжеоер унутращое архитектуре 

 мастер религиплпг 

 мастер меначер у систему здравствене 
защтите 

 мастер фармацеутске медицине 

 мастер сппртске и терапијске физишке 
активнпсти 

 мастер јавнпг здравља 

 мастер кпнзерватпр 

 мастер меначер за управљаое друщтвенпм 
кризпм 

 мастер пбразпвних пплитика 

 мастер рашунарства у друщтвеним наукама 

 мастер мехатрпнике у медицинскпј 
рехабилитацији 

 мастер прпфеспр предметне наставе 

 мастер сппртске медицине са 
физикптерапијпм 

 мастер фпрензишар 

 мастер – пмладински радник у заједници 

 Маст. туризмпл. 

 Маст. демпгр. 

 Маст. прав. еврпп. инт. 

 Маст. еврпп. студ. 

 Маст. рпд. студ. 

 Маст. предуз. 

 Маст. репр. бипл.- ембрипл. 

 Маст. прпф. стр. пред. - 
скраћеница назива пбласти 

 

 Маст. тепр. драм. и аудипвиз. 
извпђ. уметн. 

 Маст. инж. унутр. арх. 

 Маст. религ. 

 Маст. менач. у сист. здрав. защт. 
 

 Маст. фарм. мед. 

 Маст. сппрта и терап. физ. актив. 
 

 Маст. јавн. здрав. 

 Маст. кпнзерв. 

 Маст. менач. за управ. друщтв. 
кризпм 

 Маст. пбр. ппл. 

 Маст. рашун. у друщтв. наукама 

 Маст. мехатрпн. у мед. рехаб. 
 

 Маст. прпф. пред. наст. 

 Маст. сппрт. мед. физик. 
 

 Маст. фпренз. 

 Маст. пмлад. рад. зајед. 

специјалистишке 
(300+60=360 ЕСПБ) 

 специјалиста инжеоер мехатрпнике  

 специјалиста инжеоер инфпрмаципних 
технплпгија 

 специјалиста инжеоер текстилства и дизајна  

 специјалиста инжеоер графишкпг 
инжеоерства и дизајна  

 специјалиста инжеоер примеоене 
математике  

 специјалиста инжеоер примеоене физике 

 специјалиста инжеоер бипмедицинскпг 
инжеоерства  

 специјалиста меначер – култура и медији  

 специјалиста тепретишар – уметнпст и медији  

 специјалиста тепретишар – теприје уметнпсти  

 специјалиста уметник вищемедијске 
уметнпсти 

 специјалиста уметник дигиталних медија  

 специјалиста уметник сценскпг дизајна  

 специјалиста екплпг права защтите живптне 
средине 

 специјалиста екпнпмиста за ппслпвну 
инфпрматику 

 специјалиста инжеоер пејзажне архитектуре  

 специјалиста инжеоер урбанизма и 
регипналнпг развпја 

 Спец. инж. мехатрпн. 

 Спец. инж. инфпрм. технпл. 
 

 Спец. текст. и диз. 

 Спец. инж. граф. инжео. и диз. 
 

 Спец. инж. прим. мат.  

 Спец. инж. прим. физ.  

 Спец. инж. бипмед. инжео. 
 

 Спец. менач.- култ. и мед. 

 Спец. тепр. - умет. и мед. 

 Спец. тепр. - тепр. умет. 

 Спец. умет. вищемед. умет. 
 

 Спец. умет. диг. мед. 

 Спец. умет. сцен. диз. 

 Спец. екпл. права защт. жив. 
сред. 

 Спец. екпн. ппсл. инфпрм. 
 

 Спец. инж. пејз. арх. 

 Спец. инж. урб. и рег. разв. 
 

 Спец. инж. лпг. инжео. 



25 

 

 специјалиста инжеоер лпгистишкпг 
инжеоерства 

 специјалиста инжеоер енергетске 
ефикаснпсти у зградарству 

 специјалиста прганизатпр регипналне 
пплитике и развпја 

 специјалиста прганизатпр сценскпг дизајна 

 специјалиста прпфеспр прирпдних наука 

 специјалиста библиптекар - инфпрматишар 

 специјалиста меначер у виспкпм пбразпваоу  

 специјалиста меначер безбеднпсти  

 специјалиста криминалиста  

 специјалиста прпстпрни планер  

 специјалиста туризмплпг 

 специјалиста демпграф 

 

 Спец. инж. енерг. ефикас. у 
зград. 

 Спец. прг. рег. пплит. и разв. 
 

 Спец. прг. сцен. диз 

 Спец. прпф. прир. наук. 

 Спец. библипт. – инфпрм. 

 Спец. менач. у вис. пбр. 

 Спец. менач. безб. 

 Спец. криминалист. 

 Спец. прпстпр. план. 

 Спец. туризмпл. 

 Спец. демпгр. 

дпктпрске  
(300+180=480 ЕСПБ) 

 дпктпр наука – графишкп инжеоерствп и 
дизајн 

 дпктпр наука – мехатрпника 

 дпктпр наука – инфпрмаципне технплпгије 

 дпктпр наука – примеоена математика 

 дпктпр наука – правнп-спциплпщке науке 

 дпктпр наука – правнп-екпнпмске науке 

 дпктпр наука – правнп-пплитишке науке 

 дпктпр наука – меначмента културе и медија 

 дпктпр наука – уметнпст и медији 

 дпктпр наука – теприје уметнпсти 

 дпктпр наука – науке безбеднпсти 

 дпктпр наука – криминалистика 

 дпктпр наука – прпстпрнп планираое 

 дпктпр наука – туризмплпгија 

 дпктпр наука – демпграфија 

 дпктпр наука – бипмедицинскп инжеоерствп 

 дпктпр уметнпсти – вищемедијске уметнпсти 

 дпктпр уметнпсти – дигитални медији 

 дпктпр уметнпсти – сценски дизајн 

 дпктпр наука – рпдне студије 

 дпктпр наука – архитектура и урбанизам 

 дпктпр наука – истприја и филпзпфија 
прирпдних наука и технплпгије 

 дпктпр наука – бипфизика  

 дпктпр наука – интелигентни системи 

 дпктпр наука – бипфптпника 

 дпктпр медицинских наука – меначмент 
здравственпг система 

 

 Др 

  

 Др 

 Др 

 Др 

 Др 

 Др 

 Др 

 Др 

 Др 

 Др 

 Др 

 Др. 

 Др 

 Др 

 Др 

 Др 

 Др 

 Др 

 Др 

 Др 

 Др 

 Др 
 

 Др 

 Др 

 Др 

 Др 
 
 
 

СТРУКПВНЕ 

пснпвне (180 ЕСПБ) 

 струкпвни инжеоер текстилства и дизајна 

 струкпвни инжеоер графишкпг инжеоерства и 
дизајна 

 струкпвни правник правнпг нпвинарства 

 струкпвни пптпметриста 

 струкпвни меначер безбеднпсти 

 струкпвни криминалиста 

 струкпвни инжеоер мехатрпнике 

 Струк. инж. текст. и дит. 

 Струк. инж. граф. инжео. и диз. 
 

 Струк. прав. правнпг нпвин. 

 Струк. пптпмет. 

 Струк. менач. безб. 

 Струк. криминалист. 

 Струк. инж. мехатрпн. 

специјалистишке 
(180+60=240 ЕСПБ) 

 специјалиста струкпвни инжеоер текстилства 
и дизајна  

 Спец. струк. инж. текст. и диз.  
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 специјалиста струкпвни инжеоер графишкпг 
инжеоерства и дизајна  

 специјалиста струкпвни правник правнпг 
нпвинарства 

 специјалиста струкпвни пптпметриста  

 специјалиста струкпвни меначер безбеднпсти  

 специјалиста струкпвни криминалиста  

 специјалиста струкпвни инжеоер 
мехатрпнике 

 специјалиста струкпвних студија – фпрензика  

 Спец. струк. инж. граф. инжео. и 
диз. 

 Спец. струк. прав. правн. нпвин. 
 

 Спец. струк. пптпмет.  

 Спец. струк. менач. безб.  

 Спец. струк. криминалист.  

 Спец. струк. инж. мехатрпн. 
 

 Спец. струк. студ. – фпрензика  

мастер 
(180+120=300 ЕСПБ) 

 струкпвни мастер инжеоер текстилства и 
дизајна 

 Струк. маст. инж. текст. и диз. 

 струкпвни мастер инжеоер графишкпг 
инжеоерства и дизајна 

 Струк. маст. инж. граф. инжео. и 
диз. 

 струкпвни мастер меначер безбеднпсти  Струк. маст. менач. безб. 

 струкпвни мастер наципналне безбеднпсти  Струк. маст. нац. безб. 

 струкпвни мастер енергетске ефикаснпсти  Струк.маст.енерг. еф. 

 струкпвни мастер лпгистишкпг инжеоерства  Струк.маст.лпг.инж. 

 струкпвни мастер инжеоер мехатрпнике  Струк.маст.инж.механ. 

 

ДВППРЕДМЕТНЕ  СТУДИЈЕ 

пснпвне  (240 ЕСПБ) 

 диплпмирани прпфеспр биплпгије и хемије 

 диплпмирани прпфеспр биплпгије и 
гепграфије 

 диплпмирани прпфеспр инфпрматике и 
физике 

 диплпмирани прпфеспр инфпрматике и 
математике 

 диплпмирани прпфеспр математике и физике 

 диплпмирани прпфеспр физике и хемије 

 диплпмирани прпфеспр гепграфије и 
инфпрматике 

 диплпмирани прпфеспр математике и 
инфпрматике 

 диплпмирани прпфеспр физике и 
инфпрматике 

 диплпмирани прпфеспр физике и математике 

 диплпмирани инжеоер за примеоену физику 
и инфпрматику 

 Дипл. прпф. бипл. и хем 

 Дипл. прпф. бипл. и гепгр. 
 

 Дипл. прпф. инфпрм. и физ. 
 

 Дипл. прпф. инфпрм. и мат. 
 

 Дипл. прпф. мат. и физ. 

 Дипл. прпф. физ. и хем. 

 Дипл. прпф. гепгр. и инфпрм. 
 

 Дипл. прпф. мат. и инфпрм. 
 

 Дипл. прпф. физ. и инфпрм. 
 

 Дипл. прпф. физ. и мат. 

 Дипл. инж. прим. физ. и инфпрм. 

мастер 
(180+120=300 ЕСПБ) 
(240+60=300 ЕСПБ) 
(интегрисане = 300 
ЕСПБ) 

 мастер прпфеспр биплпгије и хемије 

 мастер прпфеспр биплпгије и гепграфије 

 мастер прпфеспр инфпрматике и физике 

 мастер прпфеспр инфпрматике и математике 

 мастер прпфеспр математике и физике 

 мастер прпфеспр физике и хемије 

 мастер прпфеспр гепграфије и инфпрматике 

 мастер прпфеспр математике и инфпрматике 

 мастер прпфеспр физике и инфпрматике 

 мастер прпфеспр физике и математике 

 мастер прпфеспр технике и инфпрматике 

 мастер инжеоер за примеоену физику и 
инфпрматику 

 мастер инжеоер електрптехнике и 
рашунарства 

 Маст. прпф. бипл. и хем 

 Маст. прпф. бипл. и гепгр. 

 Маст. прпф. инфпрм. и физ. 

 Маст. прпф. инфпрм. и мат. 

 Маст. прпф. мат. и физ. 

 Маст. прпф. физ. и хем. 

 Маст. прпф. гепгр. и инфпрм. 

 Маст. прпф. мат. и инфпрм. 

 Маст. прпф. физ. и инфпрм. 

 Маст. прпф. физ. и мат. 

 Маст. прпф. техн. и инфпрм. 

  Маст. инж. прим. физ. и инфпрм. 
 

 Маст. инж. електрптех. и раш. 

специјалистишке  специјалиста прпфеспр биплпгије и хемије  Спец. прпф. бипл. и хем 
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(300+60=360 ЕСПБ)  специјалиста прпфеспр биплпгије и 
гепграфије 

 специјалиста прпфеспр инфпрматике и 
физике 

 специјалиста прпфеспр инфпрматике и 
математике 

 специјалиста прпфеспр математике и физике 

 специјалиста прпфеспр физике и хемије 

 специјалиста прпфеспр гепграфије и 
инфпрматике 

 специјалиста прпфеспр математике и 
инфпрматике 

 специјалиста прпфеспр физике и 
инфпрматике 

 специјалиста прпфеспр физике и математике 

 специјалиста прпфеспр технике и 
инфпрматике 

 специјалиста инжеоер за примеоену физику 
и инфпрматику 

 Спец. прпф. бипл. и гепгр. 

 Спец. прпф. инфпрм. и физ. 

 Спец. прпф. инфпрм. и мат. 
 

 Спец. прпф. мат. и физ. 

 Спец. прпф. физ. и хем. 

 Спец. прпф. гепгр. и инфпрм. 
 

 Спец. прпф. мат. и инфпрм. 
 

 Спец. прпф. физ. и инфпрм. 

 Спец. прпф. физ. и мат. 

 Спец. прпф. техн. и инфпрм. 
 

  Спец. инж. прим. физ. и инфпрм. 

* Струшни назив нпвинар/журналиста виспкпщкплска устанпва мпже применити када извпди студијске 
прпграме у пквиру свих пбласти у ппљу друщтвенп-хуманистишких наука и у пквиру интердисциплинарних, 
мултидисциплинарних, трансдисциплинарних и двппредметних студија, у складу са актпм п акредитацији и 
дпзвплпм за рад. 

** Струшне, академске и наушне називе кпји су утврђени у пбласти меначмент и бизнис у ппљу друщтвенп-
хуманистишких наука виспкпщкплска устанпва мпже применити и када извпди студијске прпграме у другим 
пбразпвнп-наушним, пднпснп пбразпвнп-уметнишким ппљима, у складу са актпм п акредитацији и дпзвплпм 
за рад. 

*** Струшни назив диплпмирани прпфеспр, пднпснп специјалиста прпфеспр и академски назив мастер 
прпфеспр виспкпщкплска устанпва мпже применити када извпди студијске прпграме кпји у пквиру укупнпг 
брпја ЕСПБ бпдпва садрже најмаое 30 ЕСПБ бпдпва из психплпщких, педагпщких и метпдишких дисциплина 
и щест бпдпва праксе у устанпви, у складу са актпм п акредитацији и дпзвплпм за рад. 

**** Академски назив мастер прпфеспр виспкпщкплска устанпва мпже применити када извпди интегрисане 
студијске прпграме у пбиму 300 ЕСПБ бпдпва, кпји у пквиру укупнпг брпја ЕСПБ бпдпва садрже најмаое 30 
ЕСПБ бпдпва из психплпщких, педагпщких и метпдишких дисциплина и щест бпдпва праксе у устанпви, у 
складу са актпм п акредитацији и дпзвплпм за рад.  

 

 


