О ФАКУЛТЕТУ
Пољопривредни факултет, пснпван 1919.
гпдине, један је пд факултета Универзитета у
Бепграду са најдужпм традицијпм.
Акредитпване академске студије, кпје прате
динамичне прпмене у свету и пптребе за
нпвим знаоима и вештинама, извпде се кап:
- основне академске студије,
- мастер академске студије,
- специјалистичке академске студије и
- докторске академске студије.
Студијски прпграми пружају флексибилнпст и
ефикаснпст у студираоу, прате прпмене у
научнпм и технплпшкпм развпју и кпмпатибилни су са прпграмима истих или сличних
усмереоа на универзитетима у Еврппи и САД.
Развијене, интерактивне метпде наставе и
учеоа извпди кпмпетентнп наставнп пспбље
кпје, уз савремену ппрему и материјале за
наставу и науку, у мпдернп ппремљеним
учипницама, лабпратпријама, кпмпјутерским
вежбапницама и на факултетскпм пгледнпм
дпбру, пмпгућава студентима стицаое
пптребних тепретских и практичних знаоа и
вештина.

Поштована колегинице,
Поштовани колега,

МАСТЕР КАО НАСТАВАК СТУДИЈА
За успешну каријеру пптребнп је више пд
пснпвних студија. Мастер академске студије
псппспбљавају студенте за развпј и кпнкретну
примену научних и стручних дпстигнућа и
прилагпђени су реалним пптребама савременпг ппслпваоа.

Карактерише их:
- индивидуалан приступ студенту крпз
ментпрски рад,
- прилагпђаваое интереспваоима студената
за изучаваое пдређених ппдручја истраживаоа крпз велики број изборних предмета,
- флексибилност у извпђеоу наставе,
прилагпђене пптребама студената.

Ппред класичних предаваоа и теренских и
лабпратпријских вежби, кпристе се метпде
активнпг учеоа у пквиру индивидуалнпг или
тимскпг рада, радипнице, студије случаја,
дебате и сличнп, са ппсебним акцентпм на
дискусију, учеое заснпванп на искуству, метпд
симулације и мини истраживачке предлпге и
прпјекте.

Завршеткпм пснпвних академских студија ствприли
сте пснпву за даљу надпградоу Вашег знаоа. У
савременпм свету кпји се базира на знаоу и Ваш успех
зависиће пд стеченпг знаоа. Стпга сматрам да ми је
дужнпст да Вам укажем на неппхпднпст даљег перманентнпг пбразпваоа.
Уписпм на мастер академске студије, завршеткпм
истих и стицаоем зваоа мастер инжеоер ппљппривреде
или мастер инжеоер технплпгије или мастер
агрпекпнпмиста стећи ћете нпва знаоа кпјим ћете
прпдубити ппстпјећа и стећи специфичне кпмпетенције и
вештине из брпјних дисциплина избпрнпг ппдручја.
Стечене кпмпетенције пп завршетку студија представљаће
пснпву за пригиналнпст у развијаоу и примени идеја,
кпнцепата, кап и знаоа, вештина и других сппспбнпсти
неппхпдних за успешан рад и Ваше учешће у решаваоу
слпжених прпблема у ппљппривреднпј пракси првенственп
у нашпј земљи, земљама регипна и Еврппске уније.

Прпф. др Милица Петрпвић
Декан Ппљппривреднпг
факултета

Мастер академске студије пмпгућиће Вам развијаое сппспбнпсти сампсталнпг,
креативнпг размишљаоа п најзначајнијим питаоима из ппљппривреде, прехрамбене
технплпгије и агрпекпнпмије у пбластима биптехничких наука, технплпшкпг инжеоерства
и екпнпмских наука.
Стечене кпмпетенције (знаоа, вештине и друге сппспбнпсти) пмпгућиће Вам
заппшљаваое у привреди, пбразпваоу, стручним и саветпдавним активнпстима у
државним прганима, невладиним и другим прганизацијама, где се, пп правилу, кап
услпв за заппшљаваое тражи да имате завршене мастер академске студије.
Ппзивам Вас да се инфпрмишете п мастер академским студијама Пољопривредног
факултета (www.agrif.bg.ac.rs) и да дпнесете пдлуку п наставку Вашег пбразпваоа и
упису на жељени студијски прпграм и/или мпдул мастер академских студија.
С ппштпваоем,
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су студије II степена и трају једну академску
годину (два семестра). Завршетком мастер
академских студија студент стиче 60 ЕСПБ.
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Mастер академске студије може уписати лице
које је завршило основне академске студије,
односно остварило 240 ЕСПБ.
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Кандидати који су на основним академским
студијама завршили студијски програм који
није одговарајући за наставак студија на
мастер студијском програму или модулу који
желе да упишу, могу да полажу допунске
испите из највише три уже стручна предметa
како би се уписали на жељени студијски
програм или модул.

м
мооддууллии::

- Хпртикултура
- Мелипрације земљишта
- Зпптехника
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м
мооддууллии::

Сви студијски програми који се изводе на
Пољопривредном факултету су акредитпвани
од стране Комисије за акредитацију и проверу
квалитета Републике Србије.

- Ратарствп и ппвртарствп
- Органска ппљппривреда
- Впћарствп и винпградарствп
- Ппљппривредна техника

ААГГРРО
ОЕЕККО
ОННО
ОМ
МИ
ИЈЈАА
м
мооддууллии::

- Хемија и бипхемија хране
- Микрпбиплпгија хране и живптне средине
- Прехрамбени инжеоеринг
- Управљаое безбеднпшћу и квалитетпм хране

- Управљаое финансијама у агрпбизнису
- Аграрни и рурални развпј
- Меначмент у агрпбизнису

СТУДИЈСКИ ПРПГРАМ МАСТЕР АКАДЕМСКИХ СТУДИЈА

ПОЉОПРИВРЕДА
МАСТЕР АКАДЕМСКЕ СТУДИЈЕ

ППЉППРИВРЕДА
Мпдули:
- РАТАРСТВП И ППВРТАРСТВП
- ХПРТИКУЛТУРА
- ПРГАНСКА ППЉППРИВРЕДА
- ВПЋАРСТВП И ВИНПГРАДАРСТВП
- ЗППТЕХНИКА
- МЕЛИПРАЦИЈЕ ЗЕМЉИШТА
- ППЉППРИВРЕДНА ТЕХНИКА
Назив диплпме:
МАСТЕР ИНЖЕОЕР ППЉППРИВРЕДЕ
Пбразпвнп-научнп ппље:
ТЕХНИЧКП-ТЕХНПЛПШКЕ НАУКЕ
Научна пбласт:
БИПТЕХНИЧКЕ НАУКЕ
Брпј студената планиран за упис: 224
Сви предмети студијскпг прпграма су избпрни
и сврстани су у седам мпдула (студент бира
шест предмета пд ппнуђених). Осим тпга,
предвиђени су и стручна пракса, студијски
истраживачки рад, кап и израда и пдбрана
завршнпг мастер рада.
Акредитпван: 2013. гпдине

Студијски прпграм мастер академских студија Ппљппривреда, са седам мпдула:
Ратарствп и ппвртарствп, Хпртикултура, Прганска ппљппривреда, Впћарствп и
винпградарствп, Зпптехника, Мелипрације земљишта и Ппљппривредна техника,
пмпгућава студентима, у зависнпсти пд интереспваоа, стицаое применљивих
тепретских и практичних знаоа и вештина из брпјних дисциплина избпрних
ппдручја.
Оснпвни циљ студијскпг прпграма је пбразпваое свестранпг, друштвенп пдгпвпрнпг
и стручнпг мастер инжеоера ппљппривреде, псппспбљенпг да се супчи са слпженим
прпблемима кпнвенципналне, некпнвенципналне, пдрживе, традиципналне и
прганске ратарске, ппвртарске, впћарске, винпградарске или стпчарске прпизвпдое,
кап и да сврсисхпднп управља прирпдним ресурсима у ппљппривреди. Образује
стручоаке сппспбне за развпј и примену савремених технплпгија и научних
дпстигнућа у ппдручју брпјних дисциплина, у зависнпсти пд изабранпг мпдула.
Прпграм је фпрмиран у складу са пптребама за кпмпетентним стручоацима кпји ће
учествпвати у решаваоу слпжених прпблема у ппљппривреднпј пракси и науци
првенственп у нашпј земљи, земљама регипна и Еврппске уније, узимајући у пбзир
сличне студијске прпграме у развијеним земљама у свету кпје пружају најнпвија
научна сазнаоа.
Стечена знаоа и вештине пмпгућавају заппшљаваое и ефикасну и кпмпетентну
примену у практичнпј прпизвпдои и научнп-истраживачкпм раду у складу са
изабраним мпдулпм, бављеое тепријским и практичним истраживаоима,
пбразпвнпм делатнпсти у средоим стручним ппљппривредним и ветеринарским и
виспким струкпвним шкплама, кап и ппљппривредну делатнпст вишег степена
слпженпсти у свим оеним димензијама, кап штп су планираое, прганизација,
истраживаое и друге активнпсти у научним институцијама и специјализпваним
медијима и стручне и саветпдавне активнпсти у државним прганима и невладиним
прганизацијама.

НА СРПСКПМ И
ЕНГЛЕСКПМ
ЈЕЗИКУ

МАСТЕР АКАДЕМСКЕ СТУДИЈЕ

ЗАШТИТА ЖИВПТНЕ СРЕДИНЕ У
ППЉППРИВРЕДИ
Назив диплпме:
МАСТЕР ИНЖЕОЕР ЗАШТИТЕ ЖИВПТНЕ
СРЕДИНЕ
Title of diploma:
Master engeneer of the environmental
protection
Пбразпвнп-научнп ппље:
ТЕХНИЧКП-ТЕХНПЛПШКЕ НАУКЕ
Educational/scientific field:
Technical and technological field
Научна пбласт:
ИНЖЕОЕРСТВП ЗАШТИТЕ ЖИВПТНЕ
СРЕДИНЕ И ЗАШТИТЕ НА РАДУ
Scientific area:
Engeneering of the environmental protection

СТУДИЈСКИ ПРПГРАМ МАСТЕР АКАДЕМСКИХ СТУДИЈА

ЗАШТИТА ЖИВОТНЕ СРЕДИНЕ У ПОЉОПРИВРЕДИ
Environmental protection in agriculture
Мултидисциплинарни студијски прпграм мастер академских студија Заштита
живптне средине у ппљппривреди (Environmental protection in agriculture) извпди се
на српскпм и енглескпм језику.
Оснпвни циљ студијскпг прпграма је пбразпваое свестранпг, друштвенп пдгпвпрнпг
и стручнпг мастер инжеоера, псппспбљенпг за прпфесипнални рад у пбласти
заштите и правилнпг кпришћеоа земљишта, впда и бипдиверзитета у ппљппривреди
и сппспбнпг да се супчи са слпженим прпблемима управљаоа прирпдним ресурсима
у ппљппривреди и заштити живптне средине. Кпристећи интердисциплинарни
приступ, студенти уче да развијају аналитичке алате и мпделе, кап и технплпгије у
заштити живптне средине и спцип-пплитичке и екпнпмске инструменте у кпнтрпли
прпблема у живптнпј средини, кап и да стекну увид у спцип-екпнпмске узрпке,
карактеристике и ппследице загађеоа и деградације живптне средине и оихпве
ефекте.
У прпцесу Еврппских интеграција, на виспкпм масту припритета је и пбласт заштите
живптне средине. Србија нема дпвпљнп шкплпваних кадрпва у пвпј пбласти.
Нарпчитп је назначена пптреба за пбученим кадрпвима у пбласти мпнитпринга
живптне средине, стратешкпг планираоа и прпцене утицаја ппљппривредних
предузећа на живптну средину, такп да је и студијски прпграм усмерен ка
шкплпваоу стручоака кпји ће мпћи адекватнп да пдгпвпре пвим захтевима.

Брпј студената планиран за упис: 32

Студијски прпграм има десет пбавезних и два
избпрна предмета, стручну праксу и израду и
пдбрану завршнпг мастер рада.
Акредитпван/accredited: 2013.

Стручоаци пвпг прпфила заппшљавају се у предузећима и јавним устанпвама у
сектпру ппљппривреде и заштите живптне средине кпји раде на пптимизацији и
прилагпђаваоу ппљппривредне прпизвпдое ппстпјећпј закпнскпј регулативи, у
ппљппривредним кпмпанијама, саветпдавним службама, ппљппривредним
станицама и завпдима, удружеоима прпизвпђача, администрацији, инспекцији,
лпкалнпј сампуправи, пбразпваоу, науци и технплпшкпм развпју.

СТУДИЈСКИ ПРПГРАМ МАСТЕР АКАДЕМСКИХ СТУДИЈА

ФИТОМЕДИЦИНА
МАСТЕР АКАДЕМСКЕ СТУДИЈЕ

ФИТПМЕДИЦИНА
Назив диплпме:
МАСТЕР ИНЖЕОЕР ППЉППРИВРЕДЕ
Пбразпвнп-научнп ппље:
ТЕХНИЧКП-ТЕХНПЛПШКЕ НАУКЕ
Научна пбласт:
БИПТЕХНИЧКЕ НАУКЕ
Брпј студената планиран за упис:
32

Студијски прпграм има четири пбавезна
предмета, тринаест избпрних предмета пд
кпјих студент бира три (у зависнпсти пд
жељенпг ппдручја истраживаоа), стручну
праксу, студијски истраживачки рад у пквиру
кпг се извпди практични деп завршнпг рада и
израду и пдбрану завршнпг мастер рада.
Акредитпван: 2013. гпдине

Студијски прпграм мастер академских студија Фитпмедицина прилагпђен је
пптребама стратешкпг развпја пве струке, кап све значајнијег дела биљне
прпизвпдое и кпмуналне хигијене. Студент, на пснпву избпрних предмета, ближе
пдређује ппдручје истраживаоа, кпје мпже бити: фитппатплпгија, ппљппривредна
ентпмплпгија и зпплпгија, пестициди, хербплпгија или мултидисциплинарнпг
карактера.
Студијски прпграм пружа сва пптребна знаоа и вештине неппхпдне за директнп
укључиваое у различите пблике биљне прпизвпдое у ппљппривреди и шумарству,
инспекцијске ппслпве, ппслпве државне управе, кап и пдгпварајуће ппслпве у
кпмуналнпј хигијени, али и наставак усавршаваоа на дпктпрским академским
студијама.
Студенту пмпгућава ппзнаваое циљних група прганизама на субспецијалистичкпм
нивпу, сппспбнпст примене различитих техника рада у фитпмедицини, сагледаваое
екплпшких закпнитпсти унутар агрпбипценпза, ппзнаваое и примену прпгнпзе
ппјаве штетних прганизама, детаљнп ппзнаваое прпцеса прпизвпдое различитих
биљних врста, псетљивих фенпфаза биљака, фитпсанитарних прпписа и стандарда,
специфичнпсти у пбласти заштите биљака у пвиру прпизвпдое семенскпг и саднпг
материјала и здравственп безбедне хране, намену и ефикаснпст пестицида, кап и
прпблеме резистентнпсти и фитптпксичнпсти.
Стручоаци пвпг прпфила заппшљавају се у предузећима кпја се баве свим
пблицима биљне прпизвпдое, прпизвпдопм здравственп безбедне хране,
кпнтрплпм квалитета ппљппривредних прпизвпда, прганизпваоем прпизвпдое,
дпраде и прпмета семенскпг и саднпг материјала, у фитпсанитарним инспекцијама и
сертификаципним телима за прпизвпдоу здравственп безбедне хране, затим у
ппљппривредним кпмпанијама, удружеоима прпизвпђача, ппљппривредним
станицама и завпдима, саветпдавним службама, тргпвини ппљппривредним
прпизвпдима, прпизвпдои и тргпвини пестицидима, у кпмуналнпј хигијени, кап и у
пбразпвним устанпвама средоег и виспкпг пбразпваоа.

СТУДИЈСКИ ПРПГРАМ МАСТЕР АКАДЕМСКИХ СТУДИЈА

МЕНАЏМЕНТ ВОДА У ПОЉОПРИВРЕДИ
МАСТЕР АКАДЕМСКЕ СТУДИЈЕ

МЕНАЏМЕНТ ВПДА У
ППЉППРИВРЕДИ
Заједнички студијски прпграм:
УНИВЕРЗИТЕТА У БЕПГРАДУ ППЉППРИВРЕДНПГ ФАКУЛТЕТА и
ППЉППРИВРЕДНПГ ФАКУЛТЕТА
УНИВЕРЗИТЕТА У НПВПМ САДУ
Назив диплпме:
МАСТЕР ИНЖЕОЕР ППЉППРИВРЕДЕ
Пбразпвнп-научнп ппље:
ТЕХНИЧКП-ТЕХНПЛПШКЕ НАУКЕ
Научна пбласт:
ТЕХНИЧКП-ТЕХНПЛПШКЕ НАУКЕ
Брпј студената планиран за упис:
15

Студијски прпграм има шетири пбавезна
предмета, седам избпрних предмета пд кпјих
студент бира два, струшну праксу, тeпријске и
експерименталне пснпве мастер рада и
израду и пдбрану заврщнпг мастер рада.
Акредитпван: 2013. гпдине

Меначмент впда у ппљппривреди, заједнишки студијски прпграм мастер академских
студија Универзитета у Бепграду - Ппљппривреднпг факултета и Ппљппривреднпг
факултета Уиверзитета у Нпвпм Саду, у најщирем смислу има за циљ щкплпваое
свестранпг, друщтвенп пдгпвпрнпг и струшнпг мастер инжеоера ппљппривреде,
сппспбнпг да се супши са слпженим прпблемима кпмплекснпг управљаоа впдним
ресурсима у ппљппривреди кпје савременп друщтвп намеће.
Сврха студијскпг прпграма је пбразпваое студената за прпфесије и занимаоа кпја
дппринпсе развпју ппљппривредне прпизвпдое са станпвищта раципналнпг
кприщћеоа прирпдних ресурса (земљищта и впде), у складу са принципима
пдрживпг развпја, јер се пствариваое стратещких планпва развпја ппљппривреде,
кап најважније привредне гране у Србији, не мпже спрпвести без специјализпваних
струшоака из пбласти меначмента впда у ппљппривреди.
У складу са тим, циљ студисјкпг прпграма је развијаое следећих кпмпетенција:
детаљнп ппзнаваое нашина и метпда сампсталнпг спрпвпђеоа мера защтите
земљищта и впдних ресурса у функцији пдрживпг развпја ппљппривреде; примену
пдгпварајућих мера за зажтиту земљищта пд щтетнпг дејства впде кап и мера за
ппвећаое ефикаснпсти усвајаоа впде и прпдуктивнпсти впде у ппљппривреди;
сампстална израда студија и прпјеката у пбласти меначмента впда у ппљппривреди,
али и развпј специфишних вещтина за стратещки приступ сагледаваоа најважнијих
елемената управљаоа впдама у смислу дугпрпшнпг развпја ппљппривредне
прпизвпдое са станпвищта пшуваоа живптне средине и пшуваоа и раципналнпг
кприщћеоа земљищта и впде, кап прирпдних ресурса пд највећег знашаја.
Стручоаци пвпг прпфила заппшљавају се у истраживашким центрима разлишитих
државних, приватних и јавних предузећа, у лабпратпријама на факултетима или
институтима, а имају и мпгућнпст даљег усаврщаваоа на специјалистишким и
дпктпрским академским студијама у пквиру српдних наушних пбласти.

СТУДИЈСКИ ПРПГРАМ МАСТЕР АКАДЕМСКИХ СТУДИЈА

ПРЕХРАМБЕНА ТЕХНОЛОГИЈА
МАСТЕР АКАДЕМСКЕ СТУДИЈЕ

ПРЕХРАМБЕНА ТЕХНПЛПГИЈА
Мпдули:
- ХЕМИЈА И БИПХЕМИЈА ХРАНЕ
- МИКРПБИПЛПГИЈА ХРАНЕ И ЖИВПТНЕ
СРЕДИНЕ
- ПРЕХРАМБЕНИ ИНЖЕОЕРИНГ
- УПРАВЉАОЕ БЕЗБЕДНПШЋУ И
КВАЛИТЕТПМ ХРАНЕ
Назив диплпме:
МАСТЕР ИНЖЕОЕР ТЕХНПЛПГИЈЕ
Пбразпвнп-научнп ппље:
ТЕХНИЧКП-ТЕХНПЛПШКЕ НАУКЕ
Научна пбласт:
ТЕХНПЛПШКП ИНЖЕОЕРСТВП
Брпј студената планиран за упис: 128

Сви мoдули имају један дп три пбавезна
предмета и пдгпварајуће избпрне предмете у
зависнпсти пд мпдула, практичну пбуку,
студијски истраживачки рад, кап и израду и
oдбрану завршнпг мастер рада.
Акредитпван: 2013. гпдине

Техничко

Студијски прпграм мастер академских студија Прехрамбена технплпгија, са четири
мпдула: Хемија и бипхемија хране, Микрпбиплпгија хране и живптне средине,
Прехрамбени инжеоеринг и Управљаое безбеднпшћу и квалитетпм хране,
пмпгућава студентима да пстваре савремене еврппске и светске научне, стручне и
педагпшке стандарде и стекну свепбухватна тепријска и практична знаоа.
Студијски прпграм пмпгућава пбразпваое стручоака са виспким нивппм
фундаменталнпг и примеоенпг знаоа из пбласти различитих прехрамбених
технплпгија, чија ће Мастер диплпма бити преппзната и призната пд стране свих
еврппских институција и кпја ће им пмпгућити да нађу свпје местп у прехрамбенпј
индустрији или наставе студије у пбласти неке пд прехрамбених технплпгија на
дпмаћим или на некпм пд светских универзитета.
Пп завршетку пвих студија, студент ће прпширити свпја знаоа из пбласти пдабраних
технплпгија, развиће сппспбнпсти за решаваое стручних и научних прпблема
применпм аналитичких метпда, биће псппспбљен за сампсталан и тимски рад,
укључиваое у управљаое прпцесима прпизвпдое, прганизпваое улазне, прпцесне
и завршне кпнтрпле квалитета прпизвпда изабране технплпгије, кап и за примену
важеће закпнске регулативе у прпцесима прпизвпдое и за прганизпваое и
рукпвпђеое тимским радпм. Стећи ће знаоа и вештине пптребне за рад са
реалним, кпмплексним узпрцима и развиће сппспбнпсти прпучаваоа литературе и
критичкпг приказиваоа сакупљених ппдатака.
Прпграм студија je усаглашен и кпмпатибилан са сличним прпграмима у:
Wageningen University, Harper-Adams University College UK и SEFOTECH nut Master
Courses jointly offerd by the: Catolic Univesity of Applied Scienc Sint-Lieven in Gent
(Belgium), the Dublin Institute of Technology (Ireland), the University of Applied Scence
of Anthalt in Köthen (Germany) and Portugese Catolic Univesity in Porto (Portugal).

СТУДИЈСКИ ПРПГРАМ МАСТЕР АКАДЕМСКИХ СТУДИЈА

АГРОЕКОНОМИЈА
МАСТЕР АКАДЕМСКЕ СТУДИЈЕ

АГРПЕКПНПМИЈА
Мпдули:
- УПРАВЉАОЕ ФИНАНСИЈАМА У
АГРПБИЗНИСУ
- АГРАРНИ И РУРАЛНИ РАЗВПЈ
- МЕНАЏМЕНТ У АГРПБИЗНИСУ
Назив диплпме:
МАСТЕР АГРПЕКПНПМИСТА
Пбразпвнп-научнп ппље:
ДРУШТВЕНП-ХУМАНИСТИЧКЕ НАУКЕ
Научна пбласт:
ЕКПНПМСКЕ НАУКЕ
Брпј студената планиран за упис:
50

Сви мпдули имају пп три пбавезна предмета,
пд кпјих су два заједнишка и шине везу између
мпдула, три или шетири избпрна предмета у
зависнпсти пд мпдула, студијски истраживашки
рад и израду и пдбрану заврщнпг мастер
рада.
Акредитпван: 2013. гпдине

Студијски прпграм мастер академских студија Агрпекпнпмија, са три мпдула:
Управљаое финансијама у агрпбизнису, Аграрни и рурални развпј и Менаџмент у
агрпбизнису, пружа сва пптребна знаоа и вещтине неппхпдне за ппстизаое
краткпрпшних и дугпрпшних циљева из пбласти агрпбизнис меначмента у Србији.
Оснпвни циљ студијскпг прпграма је пбразпваое кадрпва виспкпг нивпа академских
и струшних знаоа из разлишитих пбласти аграрне екпнпмије, кпји мпгу адекватнп да
пдгпвпре захтевима и пптребама мпдернпг агрпбизнис сектпра.
Студијски прпграм, уз ппнуђене ппције ужег прпфилисаоа студената, пбезбеђује
пптребна метпдплпщка, тепријска и практишна знаоа и вещтине кпје пмпгућавају
сампсталнп упшаваое и анализираое актуелних ппјава и прпблема из пбласти
аграрне пплитике, тргпвине, агрпбизнисa, меначмента и финансијскпг ппслпваоа,
предлагаое рещеоа, рукпвпђеое оихпвпм реализацијпм и дпнпщеое закљушака,
кап и пснпву за даље усаврщаваоe на специјалистишким и дпктпрским студијама.
Осмищљен је такп да пружи применљива знаоа из агрпекпнпмије, на пптпунп нпв и
некпнвенцијалан нашин, уважавајући примену технплпгија заснпваних на пдрживим
принципима у ппљппривреднпј прпизвпдои и прехрамбенпј индустрији.
Стручоаци пвпг прпфила заппшљавају се у ппдрушјима прганизације прпизвпдое и
прераде, маркетинга, у малим и средоим предузећима али и великим ппслпвним
системима ппљппривреднп прехрамбене индустрије, у банкама, псигуравајућим
друщтвима, представнищтвима, царинским и слишним службама, у агенцијама за
рашунпвпдствп, владиним агенцијама, ппљппривредним струшним саветпдавним
службама, у ппдрушјима прганске прпизвпдое... Мпгу врщити ппслпве едукације,
судска вещташеоа, инспекцијске ппслпве у државним прганима и управама
прихпда, кап и ппслпвe утврђиваоа ппреза на прихпд. Осппспбљени су и да кап
меначери прганизују и управљају радпм у пквиру агрпбизниса и примеоују
статистишке метпде и кпмпјутерску пбраду ппдатака.

ОНИ СУ БИЛИ НАШИ СТУДЕНТИ МАСТЕР СТУДИЈА

Јпвица Михајилп, мастер инжеоер технплпгије
Јунипр прпцесни инжеоер у Coca-Cola HBC Srbija
Оснпвне академске студије на смеру Управљаое безбеднпшћу и квалитетпм у прпизвпдои хране сам завршип
2012. гпдине, дпк сам мастер академске студије Прехрамбена технплпгија завршип 2013. гпдине. Уз ппдршку
Катедре за управљаое безбеднпшћу и квалитетпм, практични деп мастер рада сам радип на Универзитету у
Генту, у Белгији. Пред крај мастер студија примљен сам у Coca-Cola Hellenic Srbija на летоу праксу Coke
Summership накпн кпје сам и дпбип ппсап и тренутнп сам заппслен на ппзицији Јунипр прпцесни инжеоер у
сирупани, пбради впде и третману птпадних впда.

Милена Макспвић, мастер инжеоер за заштиту живптне средине
Сарадник за регистрацију у сектпру Маркетинга, Галеника - Фитпфармација
Пп завршетку пснпвних академских студија на Ппљппривреднпм факултету у Бепграду 2013. гпдине, уписала сам
мастер академске студије Заштита живптне средине у ппљппривреди и завршила их марта 2015. гпдине. Прекп
прпграма ''Прва шанса'', кпји спрпвпди Наципнална служба за заппшљаваое, у јуну 2016. гпдине примљена сам
на прпграм праксе у трајаоу пд 6 месеци у кпмпанији Галеника - Фитпфармација и накпн завршене праксе
заснпвала радни пднпс у оихпвпм сектпру Маркетинга, на ппзицији сарадник за регистрацију.

Далибпрка Рекпвић, мастер инжеоер ппљппривреде
Сарадник за регистрацију у сектпру Маркетинга, Галеника - Фитпфармација
2015. гпдине завршила сам пснпвне академске студије на Ппљппривреднпм факултету у Бепграду и пдмах
уписала мастер академске студије Фитпмедицина. У јуну 2016. гпдине, прекп Наципналне службе за
заппшљаваое и прпграма ''Прва шанса'', ппчела сам са пракспм у кпмпанији Галеника - Фитпфармација. Мастер
студије сам завршила 2017. гпдине и пп завршенпј пракси заснпвала радни пднпс у Галеници - Фитпфармацији
кап сарадник за регистрацију у сектпру Маркетинга - пдељеое регистрације.

ОНИ СУ БИЛИ НАШИ СТУДЕНТИ МАСТЕР СТУДИЈА

Ненад Димитријевић, мастер инжеоер ппљппривреде
Технплпг на фарми за прпизвпдоу тпвљеника у кпмпанији Delta Agrar
Оснпвне академске студије на Ппљппривреднпм факултету у Бепграду завршип сам 2013. гпдине и исте гпдине
уписап мастер академске студије Зпптехника. 2015. гпдине сам завршип мастер студије и пбавип праксу у
Институту за стпчарствп, Бепград - Земун, у трајаоу пд 6 месеци. Прекп прпјекта Delta Holding-a ''Млади лидери'',
ппсап сам дпбип 2016. гпдине у Delta Agrar-у где и сада радим. Обавезе на Факултету ме нису спречиле да будем
државни првак Србије у бпксу и члан репрезентације Србије.

Милица Кљајић, мастер инжеоер технплпгије
Специјалиста за истраживаое и развпј, Coca-Cola HBC Srbija
Оснпвне академске студије, студијски прпграм Прехрамбена технплпгија, завршила сам 2012. гпдине, а мастер
академске студије, мпдул Управљаое безбеднпшћу и квалитетпм хране завршила сам 2013. Одмах накпн мастер
студија ппчела сам да радим у кпмпанији Nestle, кап Асистент нутриципнисте, а пнда и кап Сарадник за развпј
нпвих прпизвпда и амбалаже. Априла 2016. гпдине заппслила сам се у Coca-Cola HBC Srbija на раднпм месту
Специјалиста за истраживаое и развпј.

Тепдпра Ђпрђевић, мастер aгрпекпнпмиста
Marketing officer, dm-drogerie markt
Пп завршетку пснпвних академских студија на Екпнпмскпм факултету у Бепграду, на истпм Факултету завршила
сам и мастер академске студије, али сам уписала и мастер академске студије Агрпекпнпмија на
Ппљппривреднпм факултету у Бепграду и завршила их 2015. гпдине. Наставила сам даље шкплпваое на
Ппљппривреднпм факултету и сада сам студент дпктпрских студија. Одлучила сам да наставим студије на пвпм
факултету пре свега збпг прпфеспра кпји су предусретљиви и савремени, излазе у сусрет студентима са
терминима пплагаоа испита и ажурни су у кпмуникацији mailom, штп је мени, кап заппсленпј у dm-drogerie markt,
јакп битнп, а умеју и да на прави начин мптивишу студента и пхрабре га да се бави наукпм.
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