Најчешћа питања будућих студената и одговори
Да ли је Пољопривредни факултет акредитован?
Пољопривредни факултет је акредитован.
Које врсте и нивои студија се изводе на Факултету ?
На Факултету се изводе академске студије на основу акредитованих студијских програма. Академске
студије организују се и изводе као:
- основне академске студије - студије првог степена, које трају четири године и чијим се завршетком
стиче 240 ЕСПБ бодова;
- мастер академске студије - студије другог степена, које трају једну годину и чијим се завршетком стиче
60 ЕСПБ бодова;
- специјалистичке академске студије - студије другог степена, које трају једну годину и чијим се
завршетком стиче 60 ЕСПБ бодова;
- докторске студије - студије трећег степена, које трају три године и чијим се завршетком стиче 180
ЕСПБ бодова.
Који су услови за упис у прву годину основних академских студија?
У прву годину основних академских студија може се уписати лице које има завршено средње
образовање у четворогодишњем трајању.
Како се утврђује редослед кандидата за упис у прву годину основних академских студија?
Редослед кандидата за упис у прву годину основних академских студија утврђује се на основу општег
успеха постигнутог у средњем образовању и резултата постигнутог на пријемном испиту. Кандидат
може да освоји највише 100 бодова.
Под општим успехом у средњој школи подразумева се збир просечних оцена у сваком разреду средње
школе, помножен са 2. По овом основу кандидат може стећи најмање 16, а највише 40 бодова. Општи
успех у средњој школи рачуна се заокруживањем на две децимале.
На пријемном испиту кандидат може стећи од 0 до 60 бодова.
Ученицима трећег и четвртог разреда средње школе који су освојили једну од прве три награде на
републичком такмичењу, које организује Министарство просвете, науке и технолошког развоја, или на
међународном такмичењу, из предмета који се полаже на пријемном испиту признаје се максималан број
бодова из тог предмета на пријемном испиту.
Како се одређује ко ће бити уписан на терет буџета, а ко као самофинансирајући студент?
Место на ранг листи и број укупно постигнутих бодова одређују да ли кандидат може бити уписан у
прву годину, као и то да ли ће бити финансиран из буџета или ће сам плаћати школарину.
Кандидат може бити уписан на терет буџета Републике ако се налази на ранг листи до броја одобреног
за упис кандидата на терет буџета, који је одређен Конкурсом, а има најмање 51 бод.
Кандидат може бити уписан као самофинансирајући студент уколико се на ранг листи налази до броја
одобреног за упис самофинансирајућих студената, који је одређен Конкурсом, а има најмање 30 бодова.
Како се спроводи упис у прву годину студија?
Упис у прву годину студија спроводи се на основу конкурса. Текст конкурса садржи: број студената за
сваки студијски програм који се организује на Факултету; услове уписа; мерила за утврђивање редоследа
кандидата; поступак спровођења конкурса (начин полагања пријемног испита, рок за упис...); начин и
рокове за подношење жалбе на утврђени редослед; висину школарине коју плаћају самофинансирајући
студенти.
Да ли организујете други уписни рок?
Да, само у случају да после првог уписног рока остану слободна места на неком од студијских програма.
Која су документа потребна за пријаву на конкурс?
Документа потребна за пријаву на конкурс:
Уз пријавни лист кандидати подносе:
- Оригинал диплому и фотокопију дипломе о завршном испиту;
- Оригинале и фотокопије сведочанстава свих разреда средње школе;
- Доказ о уплати накнаде за пријаву на конкурс.
Колико укупно студената уписујете у прву годину основних академских студија?

970 студената
Колико студената уписујете у прву годину студија на терет буџета Републике?
Сваке године Влада Републике Србије доноси одлуку о броју студената који се уписују на терет буџета.
Школске 2018/2019 године на основним академским студијама тај број је износио 650.
Колико самофинансирајућих студената уписујете у прву годину студија?
На основне академске студије укупно се у школској 2019/2020. години уписује 970 студената, а број
места за самофинансирајуће студенте зависи од броја студената који се уписују на терет буџета.
На које нивое студија на Факултету се могу уписати студенти?
На факултету постоје сва три нивоа академских студија: основне (први), мастер и специјалистичке
(други) и докторске студије (трећи).
На које студијске програме се могу уписати студенти?
Средњошколци (будући студенти) се могу уписати на студијске програме:
1. БИЉНА ПРОИЗВОДЊА (модули: Ратарство и повртарство, Воћарство и виноградарство,
Хортикултура, Фитомедицина);
2. ЗООТЕХНИКА;
3. МЕЛИОРАЦИЈЕ ЗЕМЉИШТА;
4. ПОЉОПРИВРЕДНА ТЕХНИКА;
5. АГРОЕКОНОМИЈА;
6. ПРЕХРАМБЕНА ТЕХНОЛОГИЈА (модули: Технологија анималних производа, Технологија
конзервисања и врења, Технологија ратарских производа, Управљање безбедношћу и квалитетом у
производњи хране, Микробиологија хране).
Да ли су сви студијски програми на основним студијама акредитовани?
Да, сви студијски програми су акредитовани.
Шта су модули?
Модули су засебне целине, изборна подручја у оквиру једног студијског програма.
Колико предмета имају студијски програми укупно?
- БИЉНА ПРОИЗВОДЊА (модули: Ратарство и повртарство 38 предмета и завршни рад , Воћарство и
виноградарство 38 предмета и завршни рад , Хортикултура 39 предмета и завршни рад, Фитомедицина
40 предмета и завршни рад.
- ЗООТЕХНИКА 43 предмета и завршни рад.
- МЕЛИОРАЦИЈЕ ЗЕМЉИШТА 42 предмета и завршни рад.
- ПОЉОПРИВРЕДНА ТЕХНИКА 40 предмета и завршни рад.
- АГРОЕКОНОМИЈА 41 предмет и завршни рад.
- ПРЕХРАМБЕНА ТЕХНОЛОГИЈА (модули: Технологија анималних производа 38 предмета и завршни
рад, Технологија конзервисања и врења 39 предмета и завршни рад, Технологија ратарских производа 41
предмет и завршни рад, Управљање безбедношћу и квалитетом у производњи хране 40 предмета и
завршни рад и Микробиологија хране 40 предмета и завршни рад.)
Да ли су сви студијски програми усаглашени са одговарајућим студијским програмима у
европском образовном подручју?
Да, сви студијски програми.
Када могу доћи по додатне информације на Факултет?
Сваког радног дана од 11.00 до 14.00 часова у просторијама Студентске службе које се налазе у сутерену
старог дела зграде.
Да ли организујете и када Отворена врата факултета?
Да, ове године ће то бити у мају месецу.
Колика је школарина за ову школску годину?
Студенти на буџету не плаћају школарину, а самофинансирајући студенти плаћају школарину 90.000
динара. Школарина може да се плати у пет рата.

Који предмети се полажу на пријемном испиту?
Бирате један од пет предмета: хемија, биологија, физика, математика или социологија.
Да ли организујете припремну наставу из предмета који се полажу на пријемном испиту на
Факултету?
Да, сваке године у мају месецу.
Где се могу наћи информације о програмском садржају за полагање пријемног испита?
Програмски садржаји за полагање пријемног испита налазе се у збиркама задатака за сваки предмет
посебно. Збирке задатака могу да се купе у Скриптарници Факултета.
Која су документа потребна за упис на факултет?
Документа потребна за упис на Факултет су:
- Оверене фотокопије докумената и оригинална документа на увид;
- Електронски попуњен и одштампан образац ШВ-20;
-Извод из матичне књиге рођених (препоручује се, а обавезно је за стране држављане);
- Индекс (купује се у Скриптарници Факултета);
-Доказ о уплати 100,00 динара за КАРИЕР центар (Центар за развој каријере плаћају сви студенти)
- Две исте фотографије величине 3,5 x 4,5 цм (не старије од годину дана);
- Доказ о уплати школарине (за самофинансирајуће студенте).
Када почиње школска година и колико трају семестри?
Факултет организује и изводи студије у току школске године која почиње 1. октобра и траје 12
календарских месеци. Школска година има 42 радне недеље, од чега 30 наставних недеља и 12 недеља за
консултације, припрему испита и испите. Школска година се дели на јесењи и пролећни семестар, од
којих сваки има, по правилу, 15 наставних недеља и шест недеља за консултације, припрему испита и
испите.
Да ли имате обезбеђену праксу за време студија на свим студијским програмима?
Да, на свом огледном добру ПФ, на ПКБ-у, бројним прехрамбеним погонима у Србији, фармама широм
Србије, рибњацима, млекарама, кланицама, воћњацима, заводима, институтима и другим
организацијама.
Да ли се студенти могу запослити и где после завршетка студија?
После завршених студија студенти Факултета се успешно запошљавају у Србији, земљама ЕУ, а и
широм света у пољопривредним гранама (ратарству, повртарству, воћарству, виноградарству,
хортикултури), сточарству, мелиорацијама земљишта, пољопривривредној техници, прехрамбеној
индустрији, агроекономији, у државним, адмнистративним и органима локалне самоуправе, у просвети,
банкама и другим привредним субјектима.
Да ли студенти могу наставити студије после завршетка основних академских студија?
Да, на мастер академским студијама.
Које мастер студијске програме организује Факултет?
Факултет организује мастер академске студије у оквиру шест студијских програма:
1.ПОЉОПРИВРЕДА модули: Ратарство и повртарство, Органска пољопривреда, Воћарство и
виноградарство, Хортикултура, Зоотехника, Мелиорације земљишта, Пољопривредна техника
2.ЗАШТИТА ЖИВОТНЕ СРЕДИНЕ У ПОЉОПРИВРЕДИ (ENVIRONMENTAL PROTECTION IN
AGRICULTURE)
3. ФИТОМЕДИЦИНА
4. МЕНАЏМЕНТ ВОДА У ПОЉОПРИВРЕДИ
5. АГРОЕКОНОМИЈА модули: Управљање финансијама у агробизнису, Аграрни и рурални развој,
Менаџмент у агробизнису
6. ПРЕХРАМБЕНА ТЕХНОЛОГИЈА модули: Хемија и биохемија хране, Микробиологија хране и
животне средине, Прехрамбени инжењеринг, Управљање безбедношћу и квалитетом хране
Да ли је потребна просечна оцена 8 и преко 8 на основним студијама за упис на мастер студије?
Не, на мастер студије се могу уписати сви студенти који имају завршен одговарајући студијски програм

основних студија. Постоји и могућност да студенти који су завршили студијске програме на сродним
факултетима упишу мастер студије на Пољопривредном факултету. Ближе информације могу се добити
на телефоне Студентске службе .
Да ли Факултет организује специјалистичке академске студије?
Да, на следећим студијским програмима:
1. ЗООТЕХНИКА;
2. УПРАВЉАЊЕ У АГРОБИЗНИСУ И ТРГОВИНИ;
3. ПРЕХРАМБЕНА ТЕХНОЛОГИЈА;
Модули: Технолошка микробиологија, Хемија хране
Да ли факултет организује докторске студије?
Да, на следећим студијским програмима:
1. ПОЉОПРИВРЕДНЕ НАУКЕ,
Модули:
- Ратарство и повртарство;
- Воћарство и виноградарство;
- Зоотехника;
- Мелиорације земљишта;
- Фитомедицина;
- Пољопривредна техника;
2. ПРЕХРАМБЕНА ТЕХНОЛОГИЈА;
3. АГРОЕКОНОМИЈА И РУРАЛНИ РАЗВОЈ.
Која су најважнија опредељења у оквиру Болоњског процеса?
Најважнија опредељења у оквиру Болоњског процеса су: увођење Европског Система Преноса Бодова
(ЕСПБ); усвајање нове структуре студија, коју чине три нивоа студија; промовисање мобилности
студената; усвајање система упоредивих диплома.
Како се оцењују студенти на предметима?
Рад студента у савлађивању појединог предмета континуирано се прати током наставе и изражава се у
поенима.
Испуњавањем предиспитних обавеза и полагањем испита студент може остварити 100 поена.
Студијским програмом утврђује се сразмера поена стечених у предиспитним обавезама и на испиту. Од
укупног броја поена, најмање 30, а највише 70 поена предвиђено је за активности и провере знања у току
семестра (предиспитне обавезе).
Успех студента на испиту изражава се оценом од 5 - није положио, до 10 (одличан - изузетан). Оцена 5 није положио, се не уписује у индекс.
Оцена на испиту формира се збиром броја поена остварених у свим облицима наставних обавеза. Оцену
даје наставник, односно испитна комисија.
Позитивна оцена се, по правилу, стиче уколико су све обавезе оцењене позитивно.
Скала оцењивања на испитима:
- до 50 поена оцена је – није положио
- од 51 до 60 поена – оцена 6 (шест)
- од 61 до 70 поена – оцена 7 (седам)
- од 71 до 80 поена – оцена 8 (осам)
- од 81 до 90 поена – оцена 9 (девет)
- од 91 до 100 поена – оцена 10 (десет)
Који су испитни рокови?
Укупан број испитних рокова је 6.
Испитни рокови се одређују Академским календаром за сваку школску годину.
Студент излази на испит пошто задовољи све прописане предиспитне обавезе утврђене планом и
програмом извођења наставе.
Студент полаже испит непосредно по окончању наставе из тог предмета.
Испити су јавни и студент има право, ако полаже усмено, да захтева присуство јавности.
Испити се пријављују према распореду.
Да ли могу да наставим школовање у иностранству?
Да, можете наставити студије и у иностранству.

