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Важи само уз оригина ипоме

рој 9999900, изате 19. маја 1955. гоине.

оатак ипоми омогућује опис прирое, нивоа, повезаности, саржаја и статуса
стуија које је похађао и успешно завршио ице навеено у ипоми уз коју

је овај оатак изат. Информације морају ити навеене у свих осам погава.
Тамо ге нема поатака треа ати оразожење о разогу зашто их нема.



1. Поаци о имаоцу ипоме

1.1 Име: 
1.2 Презиме: 
1.3 атум рођења: 
1.4 Број инекса стуента: 

ЈМБГ: 

2. Поаци о стеченој ипоми

2.1 Стечени научни назив: окор наука - оиичке науке
2.2 Научна/уметничка/стручна оаст (ии оасти) стуија: оиичке науке
2.3 Назив и статус високошкоске установе која изаје ипому:

Универзие у Беорау, ржавна самосана високошкоска усанова
2.4 Назив и статус високошкоске установе која организује стуије (укоико се разикује о 2.3):

Универзие у Беорау - Факуе оиичких наука, ржавна високошкоска усанова
2.5 Језик на коме се оржава настава: срски језик

3. Поаци о врсти и нивоу стуија

3.1 Врста и степен стуија: окорске акаемске суије, реће сеена
3.2 ужина трајања стуија: 3 оине (180 ЕСПБ)
3.3 Усови уписа:

Осварен оим основних акаемских суија о 240 ЕСПБ, осварен оим масер акаемских суија о 60
ЕСПБ и осени усови роисани ошим аком Факуеа.

4. Поаци о саржају и постигнутим резутатима

4.1 Начин стуирања: суије у сеишу усанове
4.2 Назив стуијског програма:

Поиикооија
Циеви стуијског програма:
Основни циеви суијско рорама окорских суија оиикооије су: унаређивање осојећих

и сицање нових еоријских и ракичних знања и вешина у сеећим оасима: оиичка еорија и
меоооија, оиичка социооија, оиички сисем и инсиуције, јавна аминисрација и јавне оиике,
уорена оиика, оиикооија реиије; сицање нарених знања о оиичким ојавама и роцесима и
начинима ојашњења рушвено развоја и ромена раи криичко разумевања и акционо рисуа у еовању
на сисемске, срукурне и оранизационе асеке функционисања оиичких инсиуција и роцеса; сицање
знања о оканим, реионаним, нанационаним и оаним имензијама оиике, оиичких оноса,
оиичких роцеса и оиичких инсиуција; ососоавање за сецифична сручна знања која омоућавају
рофесионано авење осовима научних раника и исраживача, анаиичара и оранизаора у ржавним
оранима, оиичким аријама, оканој самоурави, јавним сужама и корорацијама; ососоавање
сручњака за осове оиичко оучивања и уравања, оранизовања осова у разичиим оима
оиичко еовања, оизања оиичке кууре и формирања емокраске јавноси.

4.3 Појеиности стуијског програма и постигнуте оцене:
Наставни премети

укупан рој часоваре.
р. шифра назив ста-

тус ЕСПБ пре. веж. ост.

го.
сту.
прог.

оце-
на наставник

1 09СПП806 Метооошко-истраживачки
семинар

о. 10 - - 12 1 поожено Неојша
Ваисавевић

2 09СПП801 Теоријско-епистемоошки
и метооошки приступи у
поитичкој науци

о. 10 60 - 24 1 10 Иија Вујачић
Иван Раосавевић



Наставни премети
укупан рој часоваре.

р. шифра назив ста-
тус ЕСПБ пре. веж. ост.

го.
сту.
прог.

оце-
на наставник

3 09СПП823 Савремене теорије ржаве
и емократија у етнички
соженим руштвима

и. 10 60 - 24 1 10 Вукашин Павовић
Нена Кецмановић

4 09СПП807 окторски семинар о. 10 - - 72 1 поожено Неојша
Ваисавевић

5 09СПП828 Теорија рационаног изора
и поитичка економија
регуације тржишта

и. 10 60 - 24 1 9 ушан Павовић

6 09СПП831 Јавне поитике, усуге и
гоаана екоошка поитика

и. 10 60 - 24 1 10 Снежана Ђорђевић
арко Наић

7 09СПП836 Компаративни поитички
системи и економска
транзиција

и. 10 60 - 24 2 10 Зоран Крстић
Сретен Сокић

8 09СПП808 Ојавивање раа о. 10 - - 72 2 поожено Неојша
Ваисавевић

9 09СПП833 Општа теорија поитике
и савремена поитичка
фиозофија

и. 10 60 - 24 2 10 раган Симеуновић
Бошко Тееаковић

10 09СПП809 Истраживачки ра на
припреми исертације

о. 10 - - 84 2 поожено Савиша Оровић

11 09СПП810 Израа и орана нацрта тезе о. 20 - - 156 2 поожено Ђорђе Павићевић
Неојша
Ваисавевић
ушан Павовић

12 09СПП811 Истраживачки ра на израи
окторске исертације

о. 25 - - 228 3 поожено Савиша Оровић

13 09СППО Настава у функцији израе
окторске исертације

о. 5 12 - - 3 поожено Савиша Оровић

14 - исертација о. 30 - - 240 3 10
Укупан рој оова: 180 Просечна оцена: 9,86
О - оавезан, И - изорни

Насов исертације: 
Комисија за орану исертације: 

Поожени премети/активности, који нису превиђени стуијским програмом:
Нема оожених ремеа/акивноси који нису ревиђени суијским рорамом.

4.4 Начин оцењивања на преметима:
Број поенаОцена Значење оцене о о

10 есет 91 100
9 евет 81 90
8 осам 71 80
7 сеам 61 70
6 шест 51 60
5 није преазна 0 50

4.5 Просечна оцена: 9,86 (еве и 86/100)

5. Поаци о намени стеченог назива

5.1 Приступ аим стуијама:
Сисем високо оразовања у Реуици Срији не ревиђа насавак суија након завршека окорских

акаемских суија.



5.2 Професионани статус:
Саваавањем рорама окорских суија из оиикооије свршени суени ће: овааи еоријско-

меооошким знањима и сосоносима криичко ромишања и криичке анаизе осинуо нивоа
еоријских суија оиикооије ко нас и у најразвијенијим реионима свеа; развии научноисраживачке
каациее, криичке савове и научну аруменације у оносу на роемаику оиикоошких суија,
уочии њихове роивуречноси, каракерисике и неосаке, развии моућнос римене сечених знања
на суије сучаја и њихово инерисања у раксу, као и у научна и аикаивна исраживања; овааи
меооошким знањима и ракичним вешинама за комеенан рису анаизи, исраживању, решавању
роема и заснивању акција на разичиим нивоима раксе еовања; ии ососоени а римене своја знања
на рофесионаан начин у разумевању осоа и инеракивних оразаца онашања у сецифичном окружењу, као
и за самосано еоријско-меооошко исраживање и роуену научну анаизу, засновану на креаивном и
криичком окривању чињеница и њихових узрочно-осеичних веза.

6. оатне информације

6.1 оатне информације о стуенту:
Суен је рехоно завршио: Универзие у Беорау - Факуе оиичких наука, Реуика Срија,

основне акаемске суије, 240 ЕСПБ, 24. јуна 2011.
Суен је рехоно завршио: Универзие у Беорау - Факуе оиичких наука, Реуика Срија,

масер акаемске суије, 60 ЕСПБ, 31. окора 2012.
На захев суена, оорено је роужење рока за завршеак суија за ва семесра, саасно Сауу

Универзиеа у Беорау и Сауу Факуеа оиичких наука (Решење роекана Факуеа р. 05-16/59
о 09.04.2019.оине).

На захев суена, оорено је роужење рока за завршеак суија за ва семесра, саасно Сауу
Универзиеа у Беорау и Сауу Факуеа оиичких наука (Решење роекана Факуеа р.
05-16/101-1 о 11.12.2019.оине)
6.2 Извори оатних информација о установи:

http://www.bg.ac.rs
озвоа за ра: 612-00-02666/2010-04 о 12.10.2011; оуне озвое за ра: 612-00-00541/2012-04 о

31.7.2012; 612-00-00275/2013-04 о 7.3.2014; 612-00-00671/2019-06 о 16.4.2019; 612-00-01063/2019-06 о 1.7.2019;
612-00-01562/2019-06 о 30.9.2019.

http://www.fpn.bg.ac.rs
озвоа за ра: 612-00-01979/2014-04 о 7.10.2014; оуне озвое за ра: 612-00-01066/2019-06 о 20.8.2019.

7. Овера оатка ипоми

7.1 Број: 9999901  ---- атум: 19. мај 1955. оине

7.2 Оговорно ице
екан, роф. р раан Симић

7.3 Печат и потпис

 

Оговорно ице
Рекор, роф. р Ваан Ђокић

Печат и потпис

 
Оговорно ице

,Печат и потпис

 

Оговорно ице

,Печат и потпис

 



8. Поаци о систему високог оразовања у Репуици Срији



8.1 Врсте високошкоских установа и њихов статус

Ha основу Закона о високом оразовању еатност високог оразовања
оавају сееће високошкоске установе:
• Универзие - Универзитет је самостана високошкоска установа која у

оавању еатности ојеињује оразовни и научноистраживачки, стручни,
оносно уметнички ра, као компоненте јеинственог процеса високог
оразовања. Универзитет може остваривати све врсте и нивое стуија.
Високошкоска установа има статус универзитета ако остварује акаемске
стуијске програме на свим нивоима стуија, у оквиру најмање три поа
(прироно-математичке, руштвено-хуманистичке, меицинске, техничко-
техноошке науке и уметност) и три оасти. Изузетно, универзитет ce може
основати у поу уметности ако има сва три нивоа стуија из најмање три
оасти уметности.

• Факуе, оносно уменичка акаемија у сасаву универзиеа
- Факутет, оносно уметничка акаемија, јесте високошкоска установа,
оносно високошкоска јеиница у саставу универзитета, која остварује
акаемске стуијске програме и развија научноистраживачки, стручни,
оносно уметнички ра у јеној ии више оасти. Факутет, оносно
уметничка акаемија, може остваривати и струковне стуијске програме.
Факутет, оносно уметничка акаемија, у правном промету наступа по
називом универзитета у чијем je саставу и по својим називом, у скау са
статутом универзитета.

• Акаемија сруковних суија - Акаемија струковних стуија је
самостана високошкоска установа која у оавању еатности ојеињује
оразовни, истраживачки, стручни и уметнички ра, као компоненте
јеинственог процеса високог оразовања. Акаемија струковних стуија
може остваривати основне струковне стуије, специјаистичке струковне
стуије и мастер струковне. Високошкоска установа има статус акаемије
струковних стуија ако остварује најмање пет акреитованих стуијских
програма струковних стуија из најмање ва поа.

• Висока шкоа - Висока шкоа је самостана високошкоска установа која
остварује акаемске основне, специјаистичке и мастер акаемске стуије из
јене ии више оасти.

• Висока шкоа сруковних суија - Висока шкоа струковних стуија је
самостана високошкоска установа која остварује основне струковне, мастер
и специјаистичке струковне стуије из јене ии више оасти.

Навеене установе су самостане високошкоске установе, осим факутета и
уметничких акаемија.

8.2 Врсте, нивои и организација стуија

еатност високог оразовања остварује ce кроз акаемске и струковне
стуије на основу оорених, оносно акреитованих стуијских програма за
стицање високог оразовања.

На акаемским стуијама извои ce акаемски стуијски програм, који
оспосоава стуенте за развој и примену научних, стручних и уметничких
остигнућа. Постоје три степена акаемских стуија.

Акаемске стуије првог степена су основне акаемске стуије.
Акаемске стуије ругог степена су мастер акаемске стуије и

специјаистичке акаемске стуије. Интегрисане акаемске стуије су основне и
мастер акаемске стуије организоване у јеној цеини.

Акаемске стуије трећег степена су окторске акаемске стуије.

На сруковним стуијама извои ce струковни стуијски програм, који
оспосоава стуенте за примену стручних знања и вештина потрених за
укучивање у рани процес. Постоје ва степена струковних стуија.

Струковне стуије првог степена су основне струковне стуије и
специјаистичке струковне стуије.

Струковне стуије ругог степена су мастер струковне стуије.

8.2.1. Основне (акаемске ии струковне) стуије
Основне стуије организују све високошкоске установе превиђене Законом

о високом оразовању.
Основне акаемске стуије трају три ии четири гоине са оимом 180 о 240

ЕСПБ.
Основне струковне стуије трају три гоине са оимом 180 ЕСПБ.
Стуијским програмом основних стуија може ити превиђен завршни ра.
ице које заврши основне акаемске стуије у оиму о најмање 180 ЕСПБ,

оносно у трајању о најмање три гоине, стиче стручни назив са назнаком звања
првога степена акаемских стуија из оговарајуће оасти.

ице које заврши основне акаемске стуије у оиму о најмање 240
ЕСПБ, оносно у трајању о најмање четири гоине, стиче стручни назив
„ипомирани“ са назнаком звања првог степена акаемских стуија из
оговарајуће оасти.

ице које заврши основне струковне стуије стиче стручни назив са назнаком
звања првога степена струковних стуија из оговарајуће оасти.

8.2.2. Мастер (акаемске ии струковне) стуије
Мастер акаемске стуије могу а организују универзитет, факутет и висока

шкоа. Мастер акаемске стуије трају јену ии ве гоине у зависности о
оима претхоних основних акаемских стуија тако а у зиру имају оим
о најмање 300 ЕСПБ. Стуијски програм мастер акаемских стуија саржи
оавезу израе завршног раа. ице које заврши мастер акаемске стуије стиче
акаемски назив мастер, са назнаком звања ругог степена мастер акаемских
стуија из оговарајуће оасти.

Мастер струковне стуије трају ве гоине и имају оим о 120 ЕСПБ.
Стуијски програм мастер струковних стуија саржи оавезу израе завршног
раа. ице које заврши мастер струковне стуије стиче стручни назив струковни
мастер.

8.2.3. Интегрисане акаемске стуије
Акаемски стуијски програми могу ce организовати и интегрисано у оквиру

основних и мастер акаемских стуија (интегрисане aкaeмcкe стуије) са
укупним оимом о најмање 300 и највише 360 ЕСПБ (акаемски стуијски
програми из меицинских наука).

8.2.4. Специјаистичке (акаемске ии струковне) стуије
Специјаистичке стуије трају најмање јену гоину са оимом о најмање

60 ЕСПБ и могу ити акаемске ии струковне. Стуијским програмом
специјаистичких стуија може ити превиђен завршни ра. ице које заврши
специјаистичке стуије стиче стручни назив специјаиста са назнаком звања
ругог степена акаемских, оносно првог степена струковних стуија из
оговарајуће оасти.

8.2.5. окторске акаемске стуије
окторске акаемске стуије могу а организују универзитети, факутети

и уметничке акаемије. окторске акаемске стуије трају најмање три
гоине са оимом о најмање 180 ЕСПБ уз претхоно трајањe основних и
мастер акаемских стуија о најмање пет гоина и оимом о најмање 300
ЕСПБ. окторска исертација је завршни ео стуијског програма окторских
акаемских стуија, осим октората уметности, који може ити и уметнички
пројекат. Изузетно, окторат наука може а стекне ице са завршеним стуијама
меицине и завршеном специјаизацијом, на основу орањене исертације
засноване на раовима ојавеним у врхунским светским часописима.

8.3 Систем оцењивања

Успешност стуента у савађивању појеиног премета континуирано ce
прати током наставе и изражава ce поенима. Испуњавањем преиспитних
оавеза и поагањем испита стуент може остварити највише 100 поенa.
Стуијским програмом утврђује ce сразмера поена стечених у преиспитним
оавезама и на испиту, при чему преиспитне оавезе учествују са најмање
30, a највише 70 поена. Успех стуента на испиту изражава ce оценом о 5
(није преазна) о 10 (есет). Високошкоска установа може прописати и руги,
ненумерички начин оцењивања, утврђивањем оноса ових оценa са оценама о 5
о 10. Општим актом високошкоске установе иже ce уређује начин поагања
испита и оцењивање на испиту.

8.4 Усови за упис и наставак високог оразовања

Високошкоска установа, у скау са законом, уписује каниате уз
признавање опште, оносно стручне матуре за упис на акаемске, оносно
струковне стуије, оносно уметничке за упис на стуијске програме у оасти
уметности. Високошкоска установа утврђује критеријуме на основу којих се
оава касификација и изор каниата за упис на стуије.

о почетка примене прописа који уређују општу, стручну и уметничку матуру,
каниат за упис на стуије првог степена поаже пријемни испит ии испит
за проверу сконости и спосоности у скау са општим актом самостане
високошкоске установе.

Високошкоска установа сачињава ранг исту пријавених каниата за упис
на стуије првог степена на основу општег успеха постигнутог у срењем
оразовању у четворогоишњем трајању, успеха на матури, резутата испита
за проверу знања, оносно сконости и спосоности и по потреи на основу
успеха на национаним и интернационаним такмичењима, у скау са општим
актом високошкоске установе. Право уписа на стуије првог степена стиче
каниат који је рангиран у оквиру роја стуената утврђеног у скау са Законом
о високом оразовању.

Стуент стуија првог степена руге самостане високошкоске установе,
ице које има стечено високо оразовање на стуијама првог степена и ице коме
је престао статус стуента у скау са овим законом, може ce уписати на стуије
првог степена, по усовима и на начин прописан општим актом самостане
високошкоске установе, на ични захтев.

Ha стуије ругог и трећег степена каниат ce уписује по усовима,
на начин и пo поступку утврђеном општим актом и конкурсом самостане
високошкоске установе.

8.5 озвоа за ра и акреитација

Високошкоска установа може почети са раом по оијању озвое за
ра. озвоу за ра изаје Министарство, оносно наежни орган Аутономне
Покрајине Војвоине, на захтев високошкоске установе. Високошкоска
установа којој је изата озвоа за ра ужна је а понесе захтев за акреитацију
високошкоске установе и стуијског програма најкасније гоину ана о
оијања озвое за ра.

Високошкоска установа може вршити упис стуената по оијању уверења о
акреитацији високошкоске установе и стуијског програма.

Захтев за акреитацију поноси се Национаном акреитационом теу преко
министарства наежног за посове високог оразовања, а на орасцу чију
саржину утврђује Национано акреитационо тео.

Акреитацијом се утврђује а високошкоска установа и стуијски програми
испуњавају станаре које је утврио Национани савет за високо оразовање
и а високошкоска установа има право на изавање јавних исправа у скау са
Законом о високом оразовању.

Национано акреитационо тео изаје уверење о акреитацији, оносно
оноси решење којим се оија захтев за акреитацију. На решење Национаног
акреитационог теа којим се оија захтев за акреитацију, високошкоска
установа, може у року о 15 ана о ана пријема решења уожити жау
Национаном савету за високо оразовање, преко Национаног акреитационог
теа. Високошкоска установа има право а понови захтев за акреитацију по
истеку рока о 90 ана о ана оношења коначног решења којим се оија захтев
за акреитацију.

8.6 Национани извори информација

• Минисарсво росвее, науке и ехноошко развоја, Немањина 22-26
11000 Београ, Срија; Теефон: +381/11/363 11 07, Факс: +381/11/361 64 91;
web: www.mpn.gov.rs

• Национани саве за високо оразовање, Паата Репуике Сриjе,
Буевар Михаjа Пупина 2, 11070 Београ, Срија.
Национано акреиационо ео, Паата Репуике Срије, Буевар
Михаја Пупина 2, 11070 Београ, Срија.

• Покрајински секреарија за високо оразовање и
научноисраживачку еанос, Буевар Михаја Пупина 16, 21 000
Нови Са, Срија, АП Војвоина; Теефон: +381/21/487 46 41, Факс:
+381/21/456 986; web: www.apv-visokoobrazovanje.vojvodina.gov.rs




