РЕПУБЛИКА СРПСКА
МИНИСТАРСТВО ПРОСВЈЕТЕ И КУЛТУРЕ

ПРАВИЛНИК
О ЛИСТИ СТРУКОВНИХ, АКАДЕМСКИХ И НАУЧНИХ ЗВАЊА

Бања Лука, децембар 2014. године

На основу члана 13. став 6. Закона о звањима која се стичу завршетком високог
образовања („Службени гласник Републике Српске“, бр. 33/14 и 63/14) и члана 82. Закона
о републичкој управи („Службени гласник Републике Српске“, бр. 118/08, 11/09, 74/10,
86/10, 24/12 и 121/12), министар просвјете и културе, 12. децембра 2014. године, доноси
ПРАВИЛНИК
О ЛИСТИ СТРУКОВНИХ, АКАДЕМСКИХ И НАУЧНИХ ЗВАЊА
Члан 1.
Овим правилником утврђује се Листа струковних, академских и научних звања
која се стичу завршетком лиценцираног студијског програмa на високошколским
установама у Републици Српској.
Члан 2.
(1) Струковно, академско, односно научно звање утврђује се студијским
програмом, у складу са Законом и правилником којим се уређују области образовања и
наводи се у дипломи и додатку дипломи које издаје високошколска установа која изводи
студијски програм.
(2) Уколико постоји уже усмјерење студијског програма у дипломи се, након
навођења струковног, академског, односно научног звања области образовања и броја
стечених ECTS бодова, наводи и назив ужег усмјерења.
Члан 3.
Листа струковних, академских и научних звања која се стичу завршетком
лиценцираних студијских програма на високошколским установама у Републици Српској
налази се у Прилогу 1. овог правилника и чини његов саставни дио.
Члан 4.
Овај правилник ступа на снагу осмог дана од дана објављивања у „Службеном
гласнику Републике Српске“.

Број: 07.05/020-2514/14
Датум: 12. децембра 2014. године
Бања Лука

МИНИСТАР
Горан Мутабџија

ПРИЛОГ 1.
ЛИСТА СТРУКОВНИХ, АКАДЕМСКИХ И НАУЧНИХ ЗВАЊА КОЈА СЕ СТИЧУ
ЗАВРШЕТКОМ ЛИЦЕНЦИРАНИХ СТУДИЈСКИХ ПРОГРАМА НА
ВИСОКОШКОЛСКИМ УСТАНОВАМА У РЕПУБЛИЦИ СРПСКОЈ
1. Област образовања: ОБРАЗОВАЊЕ
1.1. Поље образовања: ОБРАЗОВАЊЕ ПЕДАГОШКИХ КАДРОВА
Ниво и врста
студија

Укупан број остварених
ECTS бодова
којим се стиче звање из
одговарајућег циклуса

180 ECTS

ПРВИ ЦИКЛУС
АКАДЕМСКИХ
СТУДИЈА

240 ECTS

ДРУГИ ЦИКЛУС
АКАДЕМСКИХ
СТУДИЈА
300 ECTS
(МАСТЕР
СТУДИЈЕ)

АКАДЕМСКА ЗВАЊА
















































дипломирани професор математике и информатике – 180 ECTS
дипломирани професор техничког образовања и информатике – 180 ECTS
дипломирани професор разредне наставе – 180 ECTS
дипломирани васпитач предшколске дјеце – 180 ECTS
дипломирани професор – преводилац руског језика – 180 ECTS
дипломирани професор руског језика и књижевности – 180 ECTS
дипломирани професор енглеског језика и књижевности – 180 ECTS
дипломирани професор филозофије – 180 ECTS
дипломирани професор информатике – 240 ECTS
дипломирани професор математике и информатике – 240 ECTS
дипломирани професор математике и физике – 240 ECTS
дипломирани професор математике и рачунарства – 240 ECTS
дипломирани професор рачунарства и информатике – 240 ECTS
дипломирани професор физике – 240 ECTS
дипломирани професор хемије – 240 ECTS
дипломирани професор географије – 240 ECTS
дипломирани професор биологије – 240 ECTS
дипломирани професор екологије – 240 ECTS
дипломирани професор разредне наставе – 240 ECTS
дипломирани професор физичког васпитања – 240 ECTS
дипломирани васпитач предшколске дјеце – 240 ECTS
дипломирани професор социологије – 240 ECTS
дипломирани професор историје – 240 ECTS
дипломирани професор филозофије – 240 ECTS
дипломирани професор специјалне едукације и рехабилитације – 240 ECTS
дипломирани професор српског језика и књижевности – 240 ECTS
дипломирани професор енглеског језика и књижевности – 240 ECTS
дипломирани професор њемачког језика и књижевности – 240 ECTS
дипломирани професор француског језика и књижевности – 240 ECTS
дипломирани професор руског језика и књижевности – 240 ECTS
дипломирани професор руског и српског језика и књижевности – 240 ECTS
дипломирани професор италијанског језика и књижевности – 240 ECTS
дипломирани професор италијанског језика и књижевности и српског језика и
књижевности – 240 ECTS
дипломирани професор кинеског и енглеског језика и књижевности – 240 ECTS
мастер историје – 300 ECTS
мастер филозофије – 300 ECTS
мастер српског језика и књижевности – 300 ECTS
мастер енглеског језика и књижевности – 300 ECTS
мастер њемачког језика и књижевности – 300 ECTS
мастер италијанског језика и књижевности – 300 ECTS
мастер разредне наставе – 300 ECTS
мастер наставе физике – 300 ECTS
мастер биологије – 300 ECTS – Методика наставе биологије
мастер предшколског васпитања – 300 ECTS
мастер физичког васпитања – 300 ECTS
мастер специјалне едукације и рехабилитације – 300 ECTS – Логопедија
мастер специјалне едукације и рехабилитације – 300 ECTS – Развојни
поремећаји

2.

Област образовања: УМЈЕТНОСТ И ХУМАНИСТИЧКЕ НАУКЕ
2.1. Поље образовања: УМЈЕТНОСТ

Ниво и врста
студија

Укупан број остварених
ECTS бодова
којим се стиче звање из
одговарајућег циклуса

АКАДЕМСКА ЗВАЊА



180 ECTS





























ПРВИ ЦИКЛУС
АКАДЕМСКИХ
СТУДИЈА

240 ECTS























дипломирани драмски и аудио-визуелни умјетник – 180 ECTS, монтажер
дипломирани драмски и аудио-визуелни умјетник – 180 ECTS, сниматељ
филмске и телевизијске слике
дипломирани драмски и аудио-визуелни умјетник – 180 ECTS, филмски и
телевизијски редитељ
дипломирани дизајнер за графички дизајн – 180 ECTS
дипломирани дизајнер за мултимедијални дизајн – 180 ECTS
дипломирани ликовни умјетник – 180 ECTS, сликар
дипломирани ликовни умјетник – 240 ECTS, сликар, професор ликовне културе
дипломирани ликовни умјетник – 240 ECTS, графичар, професор ликовне
културе
дипломирани ликовни умјетник – 240 ECTS, сликар
дипломирани ликовни умјетник – 240 ECTS, вајар
дипломирани ликовни умјетник – 240 ECTS, графичар
дипломирани ликовни умјетник – 240 ECTS – Фотографија
дипломирани ликовни умјетник – 240 ECTS – Ликовне технологије
дипломирани ликовни умјетник – 240 ECTS – Цртеж
дипломирани ликовни умјетник – 240 ECTS – Стрип
дипломирани ликовни умјетник – 240 ECTS – Мултимедијалне умјетности
дипломирани ликовни умјетник – 240 ECTS – Kултурна баштина и заштита
дипломирани ликовни умјетник – 240 ECTS – Сценографија
дипломираниконзерватор и рестауратор – 240 ECTS
дипломирани теолог црквене умјетности и сликарства – 240 ECTS
дипломирани графички дизајнер – 240 ECTS
дипломирани модни дизајнер – 240 ECTS
дипломирани дизајнер ентеријера – 240 ECTS
дипломирани индустријски дизајнер – 240 ECTS
дипломирани веб дизајнер – 240 ECTS
дипломирани модни дизајнер – 240 ECTS
дипломирани драмски и аудио-визуелни умјетник – 240 ECTS, продуцент
дипломирани драмски и аудио-визуелни умјетник – 240 ECTS, глумац
дипломирани драмски и аудио-визуелни умјетник – 240 ECTS, позоришни
редитељ
дипломирани драмски и аудио-визуелни умјетник – 240 ECTS, редитељ
дипломирани драмски и аудио-визуелни умјетник – 240 ECTS, драматург
дипломирани драмски и аудио-визуелни умјетник – 240 ECTS, аниматор
дипломирани драмски и аудио-визуелни умјетник – 240 ECTS, монтажер
дипломирани драмски и аудио-визуелни умјетник – 240 ECTS, сниматељ
дипломирани драмски и аудио-визуелни умјетник – 240 ECTS, сниматељ
филмске и телевизијске слике
дипломирани драмски и аудио-визуелни умјетник – 240 ECTS, филмски и
телевизијски редитељ
дипломирани музички умјетник – 240 ECTS, соло пјевач
дипломирани музички умјетник – 240 ECTS, диригент
дипломирани музички умјетник – 240 ECTS, пијаниста
дипломирани музички умјетник – 240 ECTS, акордеониста
дипломирани музички умјетник – 240 ECTS, гитариста
дипломирани музички умјетник – 240 ECTS, виолиниста
дипломирани музички умјетник – 240 ECTS, виолиста
дипломирани музички умјетник – 240 ECTS, виолончелиста
дипломирани музички умјетник – 240 ECTS, контрабасиста
дипломирани музички умјетник – 240 ECTS, флаутиста
дипломирани музички умјетник – 240 ECTS, кларинетиста
дипломирани музички умјетник – 240 ECTS, тромбониста
дипломирани музички умјетник – 240 ECTS, тубиста
дипломирани музички – 240 ECTS умјетник, трубач
дипломирани музички умјетник – 240 ECTS, обоиста


















































ДРУГИ ЦИКЛУС
АКАДЕМСКИХ
СТУДИЈА
300 ECTS
(МАСТЕР
СТУДИЈЕ)

дипломирани музички умјетник – 240 ECTS, фаготиста
дипломирани музички умјетник – 240 ECTS, хрониста
дипломирани композитор – 240 ECTS
дипломирани музички умјетник – 240 ECTS, музички педагог
дипломирани музички умјетник – 240 ECTS, црквени музичар (педагог, појац и
диригент црквеног хора)
мастер сликарства – 300 ECTS
мастер графике – 300 ECTS
мастер вајарства – 300 ECTS
мастер конзерватор и рестауратор – 300 ECTS
мастер графичког дизајна – 300 ECTS
мастер модног дизајна – 300 ECTS
мастер дизајнер ентеријера – 300 ECTS
мастер индустријског дизајна – 300 ECTS
мастер веб дизајна – 300 ECTS
мастер фотографије – 300 ECTS
мастер ликовне технологије – 300 ECTS
мастер цртежа – 300 ECTS
мастер стрипа – 300 ECTS
мастер мастер мултимедијалне умјетности – 300 ECTS
мастер културне баштине и заштите – 300 ECTS
мастер сценографије – 300 ECTS
мастер глуме – 300 ECTS
мастер позоришне режије – 300 ECTS
мастер драматургије – 300 ECTS
мастер телевизијске и филмске режије – 300 ECTS
мастер телевизијске и филмске монтаже – 300 ECTS
мастер телевизијске и филмске слике – 300 ECTS
мастер виолине – 300 ECTS
мастер виоле – 300 ECTS
мастер виолончела – 300 ECTS
мастер контрабаса – 300 ECTS
мастер клавира – 300 ECTS
мастер гитаре – 300 ECTS
мастер хармонике – 300 ECTS
мастер флауте– 300 ECTS
мастер кларинета – 300 ECTS
мастер тубе – 300 ECTS
мастер трубе – 300 ECTS
мастер тромбона – 300 ECTS
мастер обое – 300 ECTS
мастер фагота – 300 ECTS
мастер хроне – 300 ECTS
мастер саксофона – 300 ECTS
мастер соло пјевања – 300 ECTS
мастер композиције – 300 ECTS
мастер дириговања – 300 ECTS
мастер камерне музике – 300 ECTS
мастер црквеног појања – 300 ECTS

2.2. Поље образовања: ХУМАНИСТИКА
Ниво и врста
студија

Укупан број остварених
ECTS бодова
којим се стиче звање из
одговарајућег циклуса

180 ECTS
ПРВИ ЦИКЛУС
АКАДЕМСКИХ
СТУДИЈА

ДРУГИ ЦИКЛУС
АКАДЕМСКИХ

240 ECTS

300 ECTS

АКАДЕМСКА ЗВАЊА


дипломирани теолог – 180 ECTS







дипломирани теолог – 240 ECTS
дипломирани теоретичар умјетности – 240 ECTS, етномузиколог
дипломирани теоретичар умјетности – 240 ECTS, музички педагог и теоретичар
дипломирани компаративиста и библиотекар – 240 ECTS
дипломирани компаративиста и театролог – 240 ECTS




мастер теологије – 300 ECTS
мастер музикологије – 300 ECTS







СТУДИЈА
(МАСТЕР
СТУДИЈЕ)

Ниво и врста
студија

Укупан број остварених
ECTS бодова
којим се стиче звање из
одговарајућег циклуса

НАУЧНА ЗВАЊА













ТРЕЋИ ЦИКЛУС
АКАДЕМСКИХ
СТУДИЈА
480 ECTS
(ДОКТОРСКЕ
СТУДИЈЕ)

мастер етномузикологије – 300 ECTS
мастер музичке педагогије – 300 ECTS
мастер музичке теорије – 300 ECTS
мастер библиотекарства – 300 ECTS
мастер компаративне књижевности – 300 ECTS

доктор филолошких наука – 480 ECTS – Србистика – лингвистика
доктор филолошких наука – 480 ECTS – Србистика – књижевност
доктор филолошких наука – 480 ECTS – Русистика – лингвистика
доктор филолошких наука – 480 ECTS – Русистика – књижевност
доктор филолошких наука – 480 ECTS – Германистика – лингвистика
доктор филолошких наука – 480 ECTS – Германистика – књижевност
доктор филолошких наука – 480 ECTS – Англистика – лингвистика
доктор филолошких наука – 480 ECTS – Англистика – књижевност
доктор филолошких наука – 480 ECTS – Синологија – лингвистика
доктор филолошких наука – 480 ECTS – Синологија – књижевност
доктор филолошких наука – 480 ECTS – Романистика – лингвистика
доктор филолошких наука – 480 ECTS – Романистика – књижевност

3. Област образовања: ДРУШТВЕНЕ НАУКЕ, ПОСЛОВАЊЕ И АДМИНИСТРАЦИЈА И ПРАВО
3.1. Поље образовања: ДРУШТВЕНЕ НАУКЕ
Ниво и врста
студија

Укупан број остварених
ECTS бодова
којим се стиче звање из
одговарајућег циклуса

ПРВИ ЦИКЛУС
АКАДЕМСКИХ
СТУДИЈА
180 ECTS

АКАДЕМСКА ЗВАЊА




































дипломирани новинар – 180 ECTS
дипломирани комуниколог – 180 ECTS – Односи с јавношћу
дипломирани политиколог – 180 ECTS
дипломирани политиколог – 180 ECTS – Међународни односи
дипломирани политиколог – 180 ECTS – Међународни односи и дипломатија
дипломирани психолог – 180 ECTS
дипломирани психолог – 180 ECTS – Пословна психологија
дипломирани андрагог – 180 ECTS
дипломирани економиста – 180 ECTS
дипломирани економиста – 180 ECTS – Порески систем
дипломирани економиста – 180 ECTS – Економија
дипломирани економиста – 180 ECTS – Менаџмент и маркетинг
дипломирани економиста – 180 ECTS – Финансије
дипломирани економиста – 180 ECTS – Банкарство
дипломирани економиста – 180 ECTS – Јавна управа
дипломирани економиста – 180 ECTS – Маркетинг
дипломирани економиста – 180 ECTS – Пословна информатика
дипломирани економиста – 180 ECTS – Пословна економија
дипломирани економиста – менаџер – 180 ECTS
дипломирани економиста – менаџер јавне управе – 180 ECTS
дипломирани економиста – менаџер – 180 ECTS – Предузетнички менаџмент
дипломирани економиста – менаџер у ваздухопловству – 180 ECTS
дипломирани економиста – менаџер – 180 ECTS – Туризам
дипломирани економиста – менаџер – 180 ECTS – Хотелијерство
дипломирани економиста – 180 ECTS – Менаџмент
дипломирани економиста – 180 ECTS – Менаџмент финансија и банкарства
дипломирани економиста – 180 ECTS – Менаџмент финансија и осигурања
дипломирани економиста – 180 ECTS – Менаџмент трговине
дипломирани економиста – 180 ECTS – Менаџмент туризма
дипломирани економиста – 180 ECTS – Менаџмент маркетинга
дипломирани економиста – 180 ECTS – Менаџмент логистике и шпедиције
дипломирани економиста – 180 ECTS – Менаџмент малих и средњих предузећа
дипломирани економиста – 180 ECTS – Менаџмент и маркетинг услужног
сектора
дипломирани економиста – 180 ECTS – Менаџмент туризма и хотелијерства

240 ECTS

































































дипломирани економиста – 180 ECTS – Осигурање и управљање ризицима
дипломирани економиста – 180 ECTS – Рачуноводство и ревизија
дипломирани економиста – 180 ECTS – Привредни развој
дипломирани економиста – 180 ECTS – Порези, царине и буџет
дипломирани економиста – 180 ECTS – Банкарство и берзанско пословање
дипломирани економиста – 180 ECTS – Бeрзе и берзанско пословање
дипломирани тренер – 180 ECTS
дипломирани тренер фудбала – 180 ECTS
дипломирани тренер кошарке – 180 ECTS
дипломирани тренер одбојке – 180 ECTS
дипломирани тренер рукомета – 180 ECTS
дипломирани тренер борилачких спортова – 180 ECTS
дипломирани тренер џуда – 180 ECTS
дипломирани тренер каратеа – 180 ECTS
дипломирани тренер пливања – 180 ECTS
дипломирани тренер тениса – 180 ECTS
дипломирани тренер атлетике – 180 ECTS
дипломирани тренер спортске гимнастике – 180 ECTS
дипломирани тренер ритмичке гимнастике – 180 ECTS
дипломирани тренер плеса – 180 ECTS
дипломирани тренер скијања – 180 ECTS
дипломирани тренер нордијског скијања – 180 ECTS
дипломирани тренер алпског скијања – 180 ECTS
дипломирани тренер шаха – 180 ECTS
дипломирани тренер рафтинга – 180 ECTS
дипломирани тренер кајака – 180 ECTS
дипломирани тренер стрељаштва – 180 ECTS
дипломирани тренер фитнеса – 180 ECTS
дипломирани тренер спортског аеробика – 180 ECTS
дипломирани тренер пилатеса – 180 ECTS
дипломирани новинар – 240 ECTS
дипломирани новинар – 240 ECTS – Новинарство и мултимедија
дипломирани комуниколог – 240 ECTS
дипломирани комуниколог – 240 ECTS – Односи с јавношћу
дипломирани политиколог – 240 ECTS
дипломирани политиколог – 240 ECTS – Међународни односи и дипломатија
дипломирани политиколог – 240 ECTS – Међународни односи
дипломирани политиколог – 240 ECTS – Спољна и унутрашња политика
дипломирани политиколог – 240 ECTS – Јавне службе и администрација
дипломирани политиколог – 240 ECTS – Национална безбједност
дипломирани психолог – 240 ECTS
дипломирани педагог – 240 ECTS
дипломирани социолог – 240 ECTS
дипломирани социјални радник – 240 ECTS
дипломирани економиста – 240 ECTS
дипломирани економиста туризама – 240 ECTS
дипломирани економиста – 240 ECTS – Пословна информатика
дипломирани економиста – 240 ECTS – Финансије, банкарство и осигурање
дипломирани економиста – 240 ECTS – Спољна трговина, порези и царине
дипломирани економиста – 240 ECTS – Међународна економија
дипломирани економиста – 240 ECTS – Менаџмент и предузетништво
дипломирани економиста – 240 ECTS – Рачуноводство и ревизија
дипломирани економиста – 240 ECTS – Финансијско управљање, банкарство и
осигурање
дипломирани економиста – 240 ECTS – Квантитативне анализе
дипломирани економиста – 240 ECTS – Порески систем
дипломирани економиста – 240 ECTS – Економија
дипломирани економиста – менаџер – 240 ECTS – Туризам
дипломирани економиста – менаџер – 240 ECTS – Хотелијерство
дипломирани економиста – менаџер јавне управе – 240 ECTS
дипломирани економиста – 240 ECTS – Менаџмент и маркетинг
дипломирани економиста – 240 ECTS – Финансије, рачуноводство и ревизија
дипломирани економиста – 240 ECTS – Предузетничка економија
дипломирани економиста – 240 ECTS – Предузетништво















ДРУГИ ЦИКЛУС
АКАДЕМСКИХ
СТУДИЈА
300 ECTS
(МАСТЕР
СТУДИЈЕ)










































дипломирани економиста – 240 ECTS – Финансије и банкарство
дипломирани економиста – 240 ECTS – Трговина и маркетинг
дипломирани економиста – 240 ECTS – Јавна управа
дипломирани економиста – 240 ECTS – Банкарство
дипломирани економиста – 240 ECTS – Порези, царине и буџет
дипломирани економиста – 240 ECTS – Менаџмент малих и средњих предузећа
дипломирани економиста – 240 ECTS – Маркетинг
дипломирани економиста – 240 ECTS – Предузетничка економија
дипломирани економиста – 240 ECTS – Пословна економија
дипломирани економиста – 240 ECTS – Менаџмент финансија, банкарства и
осигурања
дипломирани економиста – 240 ECTS – Менаџмент маркетинга, трговине и
туризма
дипломирани економиста – 240 ECTS – Европско пословање и економска
дипломатија
дипломирани економиста – 240 ECTS – Менаџмент логистике, шпедиције и
осигурања
дипломирани економиста – 240 ECTS – Туризам
дипломирани економиста – 240 ECTS – Економија и пословање
дипломирани економиста – 240 ECTS – Предузетништво
дипломирани тренер – 240 ECTS
мастер новинарства – 300 ECTS
мастер комуникологије – 300 ECTS
мастер политикологије – 300 ECTS
мастер политикологије – 300 ECTS – Међународни односи
мастер политикологије – 300 ECTS – Међународни односи и дипломатија
мастер политикологије – 300 ECTS – Спољна и унутрашња политика
мастер политикологије – 300 ECTS – Јавне службе и администрација
мастер психологије – 300 ECTS
мастер психологије – 300 ECTS – Пословна психологија
мастер андрагогије – 300 ECTS
мастер педагогије – 300 ECTS
мастер социологије – 300 ECTS
мастер социјалног рада – 300 ECTS
мастер економије – 300 ECTS
мастер економије – 300 ECTS – Финансије
мастер економије – 300 ECTS – Пословно управљање
мастер економије – 300 ECTS – Макроекономија, реформе и бизнис
мастер економије – 300 ECTS – Економски развој БиХ
мастер економије – 300 ECTS – Квантитативна економија
мастер економије – 300 ECTS – Међународна економија
мастер економије – 300 ECTS – Финансије, банкарство и осигурање
мастер економије – 300 ECTS – Дигитална економија
мастер економије – 300 ECTS – Менаџмент и предузетништво
мастер економије – 300 ECTS – Рачуноводство и ревизија
мастер економије – 300 ECTS – Финансијско управљање, банкарство и
осигурање
мастер економије – 300 ECTS – Актуарство
мастер економије – 300 ECTS – Финансије и ревизија јавног сектора
Master оf Business Administration – 300 ECTS
мастер економије – 300 ECTS – Привредни развој
мастер економије – 300 ECTS – Осигурање и управљање ризицима
мастер економије – 300 ECTS – Менаџмент
мастер економије – 300 ECTS – Банкарство и берзанско пословање
мастер економије – 300 ECTS – Порези, царине и буџет
мастер економије – 300 ECTS – Финансијски, банкарски и берзански менаџмент
мастер економије – 300 ECTS – Менаџмент и маркетинг малих и средњих
предузећа
мастер спорта – 300 ECTS

3.2. Поље образовања: ПОСЛОВАЊЕ И АДМИНИСТРАЦИЈА
Ниво и врста
студија

Укупан број остварених
ECTS бодова
којим се стиче звање из
одговарајућег циклуса

АКАДЕМСКА ЗВАЊА

180 ECTS

ПРВИ ЦИКЛУС
АКАДЕМСКИХ
СТУДИЈА

240 ECTS

ДРУГИ ЦИКЛУС
АКАДЕМСКИХ
СТУДИЈА








































дипломирани менаџер туризма – 180 ECTS
дипломирани менаџер хотелијерства – 180 ECTS
дипломирани менаџер – 180 ECTS – Предузетништво
дипломирани менаџер – 180 ECTS – Маркетинг и трговина
дипломирани менаџер – 180 ECTS – Финансије и банкарство
дипломирани менаџер – 180 ECTS – Јавна управа
дипломирани менаџер – 180 ECTS – Финансије
дипломирани менаџер јавне управе – 180 ECTS
дипломирани менаџер безбједности – 180 ECTS
дипломирани менаџер за приватну безбједност – 180 ECTS
дипломирани менаџер за цивилну заштиту – 180 ECTS
дипломирани менаџер предузетничке економије – 180 ECTS
дипломирани менаџер пословних финансија – 180 ECTS
дипломирани менаџер пословне информатике – 180 ECTS
дипломирани менаџер у спорту – 180 ECTS
дипломирани менаџер људских ресурса и пословне информатике – 180 ECTS
дипломирани менаџер малих и средњих предузећа – 180 ECTS
дипломирани менаџер заштите на раду и заштите животне средине – 180 ECTS
дипломирани менаџер у јавној управи, за јавне службе и
администрацију – 180 ECTS
дипломирани менаџер у социјалној политици и социјалној заштити – 180 ECTS
дипломирани менаџер у мултимедијима – 180 ECTS
дипломирани менаџер у образовању – 180 ECTS
дипломирани менаџер у здравству – 180 ECTS
дипломирани менаџер здравствене заштите – 180 ECTS
дипломирани менаџер у невладином сектору – 180 ECTS
дипломирани менаџер културе – 180 ECTS
дипломирани менаџер безбједности – 240 ECTS
дипломирани менаџер логистике и саобраћаја – 240 ECTS
дипломирани менаџер људских ресурса – 240 ECTS
дипломирани менаџер заштите животне средине – 240 ECTS
дипломирани менаџер заштите на раду – 240 ECTS
дипломирани менаџер у јавној управи, за јавне службе и администрацију и
информационе технологије и системе у управи – 240 ECTS
дипломирани менаџер у образовању и култури – 240 ECTS
дипломирани менаџер културе – продукције – 240 ECTS
дипломирани менаџер здравствене заштите – 240 ECTS
дипломирани менаџер у спорту – 240 ECTS
мастер спортског менаџмента – 300 ECTS
мастер менаџмента у медијима – 300 ECTS

300 ECTS

(МАСТЕР
СТУДИЈЕ)

3.3. Поље образовања: ПРАВО
Ниво и врста
студија

Укупан број остварених
ECTS бодова
којим се стиче звање из
одговарајућег циклуса

180 ECTS
ПРВИ ЦИКЛУС
АКАДЕМСКИХ
СТУДИЈА
240 ECTS

ДРУГИ ЦИКЛУС
АКАДЕМСКИХ
СТУДИЈА

300 ECTS

АКАДЕМСКА ЗВАЊА










дипломирани правник – 180 ECTS
дипломирани правник пословног права – 180 ECTS
дипломирани правник – 180 ECTS – Право Eвропске уније
дипломирани правник – 240 ECTS
дипломирани правник – 240 ECTS – Општа безбједност
дипломирани правник – 240 ECTS – Безбједност и криминалистика
дипломирани правник пословног права – 240 ECTS
дипломирани правник – 240 ECTS – Јавна управа
дипломирани правник – 240 ECTS – Управни послови





мастер права – 300 ECTS
мастер права – 300 ECTS – Правно-теоријски
мастер права – 300 ECTS – Грађанско-правни






(МАСТЕР
СТУДИЈЕ)

мастер права – 300 ECTS – Кривично-правни
мастер права – 300 ECTS – Општа безбједност
мастер права – 300 ECTS – Безбједност и криминалистика
мастер права – 300 ECTS – Државно право

4. Област образовања: ПРИРОДНЕ НАУКЕ И МАТЕМАТИКА
4.1. Поље образовања: БИОЛОШКЕ НАУКЕ
Ниво и врста
студија

ПРВИ ЦИКЛУС
АКАДЕМСКИХ
СТУДИЈА

ДРУГИ ЦИКЛУС
АКАДЕМСКИХ
СТУДИЈА

Укупан број остварених
ECTS бодова
којим се стиче звање из
одговарајућег циклуса

180 ECTS
240 ECTS

300 ECTS

(МАСТЕР
СТУДИЈЕ)

АКАДЕМСКА ЗВАЊА



дипломирани еколог – 180 ECTS










дипломирани биолог – 240 ECTS
дипломирани еколог – 240 ECTS
мастер биологије – 300 ECTS – Биохемија
мастер биологије – 300 ECTS – Систематика биљака
мастер биологије – 300 ECTS – Систематика животиња
мастер биологије – 300 ECTS – Физиологија животиња
мастер екологије и заштите животне средине – 300 ECTS – Екологија биљака
мастер екологије и заштите животне средине – 300 ECTS – Екологија животиња

4.2. Поље образовања: ФИЗИЧКЕ НАУКЕ
Ниво и врста
студија
ПРВИ ЦИКЛУС
АКАДЕМСКИХ
СТУДИЈА
ДРУГИ ЦИКЛУС
АКАДЕМСКИХ
СТУДИЈА

Укупан број остварених
ECTS бодова
којим се стиче звање из
одговарајућег циклуса

240 ECTS

300 ECTS

АКАДЕМСКА ЗВАЊА



дипломирани физичар – 240 ECTS



мастер физике – 300 ECTS

(МАСТЕР
СТУДИЈЕ)

4.3. Поље образовања: ХЕМИЈСКЕ НАУКЕ
Ниво и врста
студија

ПРВИ ЦИКЛУС
АКАДЕМСКИХ
СТУДИЈА

Укупан број остварених
ECTS бодова
којим се стиче звање из
одговарајућег циклуса

АКАДЕМСКА ЗВАЊА



дипломирани хемичар – 240 ECTS

240 ECTS

4.4. Поље образовања: ГЕО-НАУКЕ
Ниво и врста
студија

ПРВИ ЦИКЛУС
АКАДЕМСКИХ

Укупан број остварених
ECTS бодова
којим се стиче звање из
одговарајућег циклуса

240 ECTS

АКАДЕМСКА ЗВАЊА




дипломирани географ – 240 ECTS
дипломирани географ – 240 ECTS – Туристичка географија
дипломирани просторни планер – 240 ECTS

СТУДИЈА
ДРУГИ ЦИКЛУС
АКАДЕМСКИХ
СТУДИЈА

300 ECTS




мастер географије – 300 ECTS
мастер просторног планирања – 300 ECTS

(МАСТЕР
СТУДИЈЕ)

4.5. Поље образовања: МАТЕМАТИКА И СТАТИСТИКА
Ниво и врста
студија
ПРВИ ЦИКЛУС
АКАДЕМСКИХ
СТУДИЈА
ДРУГИ ЦИКЛУС
АКАДЕМСКИХ
СТУДИЈА

Укупан број остварених
ECTS бодова
којим се стиче звање из
одговарајућег циклуса

АКАДЕМСКА ЗВАЊА

240 ECTS



дипломирани математичар и информатичар – 240 ECTS

300 ECTS





мастер математике – 300 ECTS
мастер математике – 300 ECTS – Математичка анализа и примјене
мастер математике – 300 ECTS – Алгебра и геометрија

(МАСТЕР
СТУДИЈЕ)

4.6. Поље образовања: РАЧУНАРСТВО
Ниво и врста
студија

Укупан број остварених
ECTS бодова
којим се стиче звање из
одговарајућег циклуса

180 ECTS
ПРВИ ЦИКЛУС
АКАДЕМСКИХ
СТУДИЈА

ДРУГИ ЦИКЛУС
АКАДЕМСКИХ
СТУДИЈА

240 ECTS

300 ECTS

АКАДЕМСКА ЗВАЊА








дипломирани информатичар – 180 ECTS
дипломирани информатичар – 180 ECTS – Пословна информатика
дипломирани информатичар – 180 ECTS – Наставничка информатика
дипломирани информатичар – 240 ECTS
дипломирани информатичар – 240 ECTS – Пословна информатика
дипломирани информатичар – 240 ECTS – Информационе технологије
дипломирани информатичар – 240 ECTS – Графички дизајн и рачунарска
графика




мастер информатике – 300 ECTS
мастер пословне информатике – 300 ECTS

(МАСТЕР
СТУДИЈЕ)

5. Област образовања: ИЊЖЕЊЕРСТВО, ТЕХНОЛОГИЈА И ГРАЂЕВИНАРСТВО
5.1. Поље образовања: ИНЖЕЊЕРСТВО
Ниво и врста
студија
ПРВИ ЦИКЛУС
СТРУКОВНИХ
СТУДИЈА
Ниво и врста
студија

Укупан број остварених
ECTS бодова
којим се стиче звање из
одговарајућег циклуса

240 ECTS

СТРУКОВНА ЗВАЊА



Укупан број остварених
ECTS бодова
којим се стиче звање из
одговарајућег циклуса

АКАДЕМСКА ЗВАЊА


ПРВИ ЦИКЛУС
АКАДЕМСКИХ
СТУДИЈА

180 ECTS

струковни специјалиста инжењер саобраћаја – 240 ECTS



дипломирани инжењер машинства за енергетско и саобраћајно
управљање – 180 ECTS – Термотехника
дипломирани инжењер машинства за енергетско и саобраћајно
управљање – 180 ECTS – Термоенергетика





























240 ECTS


























дипломирани инжењер машинства за енергетско и саобраћајно
управљање – 180 ECTS – Саобраћајно
дипломирани инжењер машинства за производно машинство – 180 ECTS
дипломирани инжењер машинства за организацију производње – 180 ECTS
дипломирани инжењер машинства за мехатронику – 180 ECTS
дипломирани инжењер машинства за заштиту на раду – 180 ECTS
дипломирани инжењер машинства за индустријско инжењерство и
менаџмент – 180 ECTS
дипломирани инжењер рачунарства и информатике – 180 ECTS
дипломирани инжењер информатике – 180 ECTS
дипломирани инжењер информатике – 180 ECTS – Пословна информатика
дипломирани инжењер информатике – 180 ECTS – Рачунарске и информационе
технологије
дипломирани инжењер информатике – 180 ECTS – Софтверско инжењерство
дипломирани инжењер графике и дизајна – 180 ECTS
дипломирани инжењер текстилног инжењерства – 180 ECTS – Дизајн и
конфекција
дипломирани медицинско-лабораторијски инжењер – 180 ECTS
дипломирани санитарни инжењер – 180 ECTS
дипломирани инжењер екологије – 180 ECTS
дипломирани инжењер машинства – 240 ECTS
дипломирани инжењер машинства – 240 ECTS – Производно машинство
дипломирани инжењер машинства – 240 ECTS – Енергетско процесно
машинство
дипломирани инжењер машинства – 240 ECTS – Инжењерски дизајн производа
дипломирани инжењер машинства – 240 ECTS – Механичка технологија обраде
дрвета
дипломирани инжењер машинства за организацију производње – 240 ECTS
дипломирани инжењер електротехнике – 240 ECTS – Аутоматика и електроника
дипломирани инжењер електротехнике – 240 ECTS – Електроенергетика
дипломирани инжењер електротехнике – 240 ECTS – Рачунарство и
информатика
дипломирани инжењер електротехнике – 240 ECTS – Електроенергетика и
аутоматика
дипломирани инжењер електротехнике – 240 ECTS – Електроника и
телекомуникације
дипломирани инжењер индустријског инжењерства и менаџмента – 240 ECTS
дипломирани инжењер индустријског инжењерства за енергетику – 240 ECTS
дипломирани инжењер саобраћаја – 240 ECTS
дипломирани инжењер саобраћаја – 240 ECTS – Друмски и градски саобраћај
дипломирани инжењер саобраћаја – 240 ECTS – Жељезнички саобраћај
дипломирани инжењер саобраћаја – 240 ECTS – Телекомуникације и поштански
саобраћај
дипломирани инжењер саобраћаја – 240 ECTS – Телекомуникације
дипломирани инжењер саобраћаја – 240 ECTS – Поштански саобраћај
дипломирани инжењер саобраћаја – 240 ECTS – Логистика
дипломирани инжењер саобраћаја – 240 ECTS – Саобраћајнице
дипломирани инжењер саобраћаја – 240 ECTS – Информатика у саобраћају
дипломирани инжењер саобраћаја – 240 ECTS – Ваздушни саобраћај
дипломирани инжењер саобраћаја – 240 ECTS – Моторна возила
дипломирани инжењер рачунарства и информатике – 240 ECTS
дипломирани инжењер информатике – 240 ECTS
дипломирани инжењер информатике – 240 ECTS – Рачунарске и информационе
технологије
дипломирани инжењер текстилног инжењерства – 240 ECTS – Одјевна
технологија и дизајн
дипломирани инжењер текстилног инжењерства – 240 ECTS – Обућарска
технологија и дизајн
дипломирани инжењер прехрамбеног инжењерства – 240 ECTS
дипломирани инжењер хемијског инжењерства – 240 ECTS
дипломирани медицинско-лабораторијски инжењер – 240 ECTS
дипломирани санитарни инжењер – 240 ECTS
дипломирани инжењер еколошког инжењерства – 240 ECTS
дипломирани инжењер заштите околине – 240 ECTS




















ДРУГИ ЦИКЛУС
АКАДЕМСКИХ
СТУДИЈА























300 ECTS

(МАСТЕР
СТУДИЈЕ)

Ниво и врста
студија

Укупан број остварених
ECTS бодова
којим се стиче звање из
одговарајућег циклуса

дипломирани инжењер рударства – 240 ECTS
дипломирани инжњер заштите на раду – 240 ECTS
мастер енергетског и саобраћајног машинства – 300 ECTS – Термотехника
мастер енергетског и саобраћајног машинства – 300 ECTS – Термоенергетика
мастер енергетског и саобраћајног машинства – 300 ECTS – Саобраћаjно
мастер производног машинства – 300 ECTS
мастер мехатронике – 300 ECTS
мастер заштите на раду – 300 ECTS
мастер индустријског инжењерства и менаџмента – 300 ECTS
мастер машинства – 300 ECTS – Производно машинство
мастер машинства – 300 ECTS – Енергетско процесно машинство
мастер машинства – 300 ECTS – Инжењерски дизајн производа
мастер машинства – 300 ECTS – Одржива енергија и заштита животне средине
мастер електротехнике – 300 ECTS – Аутоматика и електроника
мастер електротехнике – 300 ECTS – Електроенергетика
мастер електротехнике – 300 ECTS – Рачунарство и информатика
мастер електротехнике – 300 ECTS – Електроенергетика и аутоматика
мастер електротехнике – 300 ECTS – Електроника и телекомуникације
мастер електротехнике – 300 ECTS – Електроенергетски и индустријски
системи
мастер саобраћаја – 240 ECTS – Друмски и градски саобраћај
мастер саобраћаја – 240 ECTS – Жељезнички саобраћај
мастер саобраћаја – 240 ECTS – Телекомуникације и поштански саобраћај
мастер саобраћаја – 240 ECTS – Телекомуникације
мастер саобраћаја – 240 ECTS – Поштански саобраћај
мастер саобраћаја – 240 ECTS – Логистика
мастер саобраћаја – 240 ECTS – Саобраћајнице
мастер саобраћаја – 240 ECTS – Информатика у саобраћају
мастер саобраћаја – 240 ECTS – Ваздушни саобраћај
мастер саобраћаја – 240 ECTS – Моторна возила
мастер хемијског инжењерства – 300 ECTS
мастер прехрамбеног инжењерства – 300 ECTS
мастер текстилног инжењерства – 300 ECTS
мастер санитарног инжењерства – 300 ECTS
мастер за заштиту околине – 300 ECTS
мастер индустријског инжењерства и менаџмента – 300 ECTS
мастер рачунарства и информатике – 300 ECTS
мастер информатике – 300 ECTS – Информациони системи
мастер информатике – 300 ECTS – Мреже и телекомуникације
мастер информатике – 300 ECTS – Софтверско инжењерство
мастер информатике – 300 ECTS – Информационе технологије

НАУЧНА ЗВАЊА

ТРЕЋИ ЦИКЛУС
АКАДЕМСКИХ
СТУДИЈА



480 ECTS

доктор електротехничких наука – 480 ECTS

(ДОКТОРСКЕ
СТУДИЈЕ)

5.2. Поље образовања: ПРОИЗВОДНЕ ТЕХНОЛОГИЈЕ
Ниво и врста
студија

Укупан број остварених
ECTS бодова
којим се стиче звање из
одговарајућег циклуса

180 ECTS
ПРВИ ЦИКЛУС
АКАДЕМСКИХ

240 ECTS

АКАДЕМСКА ЗВАЊА




дипломирани инжењер графичке технологије – 180 ECTS
дипломирани инжењер графичке технологије – 240 ECTS
дипломирани инжењер прехрамбене технологијe – 240 ECTS – Производни



СТУДИЈА

ДРУГИ ЦИКЛУС
АКАДЕМСКИХ
СТУДИЈА

300 ECTS



дипломирани инжењер прехрамбене технологијe – 240 ECTS – Контрола
квалитета и хигијенске исправности намирница
дипломирани инжењер хемијске технологије – 240 ECTS



мастер хемијске технологије – 300 ECTS

(МАСТЕР
СТУДИЈЕ)

5.2. Поље образовања: АРХИТЕКТУРА И ГРАЂЕВИНАРСТВО
Ниво и врста
студија
ПРВИ ЦИКЛУС
АКАДЕМСКИХ
СТУДИЈА

Укупан број остварених
ECTS бодова
којим се стиче звање из
одговарајућег циклуса

АКАДЕМСКА ЗВАЊА

240 ECTS





дипломирани инжењер архитектуре – 240 ECTS
дипломирани инжењер грађевинарства – 240 ECTS
дипломирани инжењер геодезије – 240 ECTS

300 ECTS




мастер архитектуре – 300 ECTS
мастер геодезије – 300 ECTS

ДРУГИ ЦИКЛУС
АКАДЕМСКИХ
СТУДИЈА
(МАСТЕР
СТУДИЈЕ)

6. Област образовања: ПОЉОПРИВРЕДА, РИБАРСТВО, ШУМАРСТВО И ВЕТЕРИНАРСКА
МЕДИЦИНА
6.1. Поље образовања: ПОЉОПРИВРЕДА И РИБАРСТВО
Ниво и врста
студија

Укупан број остварених
ECTS бодова
којим се стиче звање из
одговарајућег циклуса

АКАДЕМСКА ЗВАЊА






180 ECTS
ПРВИ ЦИКЛУС
АКАДЕМСКИХ
СТУДИЈА





240 ECTS









дипломирани инжењер пољопривреде – 180 ECTS
дипломирани инжењер пољопривреде за аграрну економију и
рурални развој – 180 ECTS
дипломирани инжењер пољопривреде за анималну
производњу – 180 ECTS – Зоотехника
дипломирани инжењер пољопривреде за анималну
производњу – 180 ECTS – Пољопривредни производи анималног поријекла
дипломирани инжењер пољопривреде за биљну
производњу – 180 ECTS – Воћарство и виноградарство
дипломирани инжењер пољопривреде за биљну
производњу – 180 ECTS – Ратарство и повртарство
дипломирани инжењер пољопривреде за биљну
производњу – 180 ECTS – Заштита биљака
дипломирани инжењер пољопривреде за биљну
производњу – 180 ECTS – Хортикултура
дипломирани инжењер анималне биотехнологије – 180 ECTS
дипломирани инжењер биљне биотехнологије – 180 ECTS
дипломирани инжењер биоинжењеринга – 180 ECTS
дипломирани инжењер агроекономије – 180 ECTS
дипломирани инжењер пољопривреде – 240 ECTS
дипломирани инжењер пољопривреде – 240 ECTS – Аграрна економија и
рурални развој
дипломирани инжењер агроекономије – 240 ECTS

ДРУГИ ЦИКЛУС
АКАДЕМСКИХ
СТУДИЈА

300 ECTS














мастер пољопривреде – 300 ECTS
мастер агробизниса – 300 ECTS
мастер руралног развоја – 300 ECTS
мастер анималне производње – 300 ECTS
мастер ратарства – 300 ECTS
мастер воћарства – 300 ECTS
мастер повртарства – 300 ECTS
мастер виноградарства и винарства – 300 ECTS
мастер хортикултурног уређења простора – 300 ECTS
мастер заштите биљака – 300 ECTS
мастер управљања земљиштем и водом – 300 ECTS
мастер технологије биљних производа – 300 ECTS

Интердисциплинарни студиј



мастер генетичких ресурса – 300 ECTS

(МАСТЕР
СТУДИЈЕ)

Ниво и врста
студија

ТРЕЋИ ЦИКЛУС
АКАДЕМСКИХ
СТУДИЈА

Укупан број остварених
ECTS бодова
којим се стиче звање из
одговарајућег циклуса

НАУЧНА ЗВАЊА




480 ECTS




(ДОКТОРСКЕ
СТУДИЈЕ)

доктор пољопривредних наука – 480 ECTS – Биљне науке – Хортикултура
доктор пољопривредних наука – 480 ECTS – Биљне науке – Ратарство
доктор пољопривредних наука – 480 ECTS – Биљне науке – Заштита здравља
биљака
доктор пољопривредних наука – 480 ECTS – Анималне науке и мљекарство
доктор пољопривредних наука – 480 ECTS – Аграрна економија и рурални
развој

6.2. Поље образовања: ШУМАРСТВО
Ниво и врста
студија
ПРВИ ЦИКЛУС
АКАДЕМСКИХ
СТУДИЈА
ДРУГИ ЦИКЛУС
АКАДЕМСКИХ
СТУДИЈА

Укупан број остварених
ECTS бодова
којим се стиче звање из
одговарајућег циклуса

АКАДЕМСКА ЗВАЊА


дипломирани инжењер шумарства – 180 ECTS

240 ECTS



дипломирани инжењер шумарства – 240 ECTS

300 ECTS



мастер шумарства – 300 ECTS

180 ECTS

(МАСТЕР
СТУДИЈЕ)

7. Област образовања: ЗДРАВЉЕ И ЗАШТИТА ЗДРАВЉА
7.1. Поље образовања: ЗДРАВЉЕ
Ниво и врста
студија

ПРВИ ЦИКЛУС
АКАДЕМСКИХ
СТУДИЈА

Укупан број остварених
ECTS бодова
којим се стиче звање из
одговарајућег циклуса









дипломирани медицинар здравствене његе – 180 ECTS
дипломирана медицинска сестра – 180 ECTS
дипломирани физиотерапеут – 180 ECTS
дипломирани радни терапеут – 180 ECTS
дипломирани медицинар здравствене његе – 240 ECTS
дипломирани физиотерапеут – 240 ECTS
дипломирани радни терапеут – 240 ECTS

300 ECTS



мастер фармације – 300 ECTS

360 ECTS




доктор стоматологије – 360 ECTS
доктор медицине – 360 ECTS

180 ECTS

240 ECTS
ИНТЕГРИСАНЕ
СТУДИЈЕ
(ПРВИ И ДРУГИ
ЦИКЛУС)

АКАДЕМСКА ЗВАЊА

ДРУГИ ЦИКЛУС
АКАДЕМСКИХ
СТУДИЈА




300 ECTS

мастер здравствене његе – 300 ECTS
мастер кинезитерапије – 300 ECTS

(МАСТЕР
СТУДИЈЕ)
Ниво и врста
студија
ТРЕЋИ ЦИКЛУС
АКАДЕМСКИХ
СТУДИЈА

Укупан број остварених
ECTS бодова
којим се стиче звање из
одговарајућег циклуса

НАУЧНА ЗВАЊА



540 ECTS

доктор биомедицинских наука – 540 ECTS

(ДОКТОРСКЕ
СТУДИЈЕ)

8. Област образовања: УСЛУГЕ
8.1. Поље образовања: ЛИЧНЕ УСЛУГЕ
Ниво и врста
студија
ПРВИ ЦИКЛУС
СТРУКОВНИХ
СТУДИЈА
Ниво и врста
студија
ПРВИ ЦИКЛУС
АКАДЕМСКИХ
СТУДИЈА
ДРУГИ ЦИКЛУС
АКАДЕМСКИХ
СТУДИЈА
(МАСТЕР
СТУДИЈЕ)

Укупан број остварених
ECTS бодова
којим се стиче звање из
одговарајућег циклуса

180 ECTS

СТРУКОВНА ЗВАЊА



Укупан број остварених
ECTS бодова
којим се стиче звање из
одговарајућег циклуса

180 ECTS

300 ECTS

струковни козметолог – терапеут-естетичар – 180 ECTS

АКАДЕМСКА ЗВАЊА



дипломирани тренер спортске рекреације – 180 ECTS



мастер спортске рекреације – 300 ECTS

