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АКАДЕМИЈА СТРУКОВНИХ СТУДИЈА ЗАПАДНА СРБИЈА – ОДСЕК УЖИЦЕ 

Чињенице: 
 Једина високошколска установа са седиштем у Граду Ужицу 
 Државна установа са традицијом дугом 46 година. 
 Тренутно студира више од 1000 студената. 
 Омогућено бесплатно студирање са 240 буџетских места. 

 Компетентан наставни кадар: 23 доктора наука, 9 магистара и 
преко 10 стручних сарадника.

 Располаже са око 4000 m2 простора, са модерно опремљеним 
кабинетима за информатику, лабораторијама, библиотеком са 
могућношћу коришћења интернета и академске мреже.  

 Сарадња са привредом, обезбеђена стручна пракса. 
 Студентске размене, кроз сарадњу са високошколским установама 

у Европи и земљи. 
 Акредитовани студијски програми: 

Студијски програми на основним струковним студијама (три године и 
180 ЕСПБ) су: 

1. Технолошко инжењерство  
2. Машинство 
3. Информационе технологије 
4. Грађевинско инжењерство 
5. Унутрашња архитектура 
6. Менаџмент и предузетништво 
7. Туризам 
8. Рачуноводство и ревизија 
9. Здравствена нега 

Студијски програми на мастер струковним студијама (четврта и пета 
година, укупно остварених 300 ЕСПБ) су: 

1. Безбедност и здравље на раду, 
2. Пословна економија и менаџмент са модулима:  
a. Рачуноводство, ревизија и финансије,   
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b. Менаџмент у туризму и  
c. Стратегијски менаџмент, 

3. Грађевинско инжењерство и 
4. Информационе технологије. 

Зашто Одсек у Ужицу? 

Студирајте у Граду Ужицу – Граду студента! 
Могућност међународне размене студената (ERASMUS програм). 
Конкуришите за студентски дом. 
Студирајте на буџету. 
Конкуришите за студентске стипендије. 
Учествујте у Студентским конференцијама и пројектима. 
Повезујемо Вас са привредом Златиборског округа. 
Могуће је уписати студије после завршене трогодишње средње школе. 
Могућност студирања из радног односа. 
Државна високошколска установа – проверено добар избор – атрактивна 

и тржишно препозната струковна звања. 

Циљ АССЗС Одсек Ужице је да уз стално иновирање наставних 
садржаја, примену савремених методологија и технологија образовања 
учинимо знање наших студената конкурентиним на тржишту. 


