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Факултет за хотелијерство и туризам - Врњачка бања   

 

 

    Адреса: Војвођанска бб, Врњачка бања   

Телефон: 034/370-191 

Website: www.hit-vb.kg.ac.rs 

Email: hitvb@kg.ac.rs 

 

Факултет за хотелијерство и туризам у Врњачкој Бањи основан је 2011. године и у 
саставу је Универзитета у Крагујевцу. Организује основне академске студије на 
програму Хотелијерство и туризам и мастер академске студије на програмима 
Менаџмент у хотелијерству и Менаџмент у туризму. У фази је акредитације 
докторских студија. 

Циљ Факултета је да образује високостручан кадар за међународно тржиште, као и 
да унапреди знања из области хотелијерства и менаџмента у Југоисточној Европи. 

СМЕРОВИ - ФАКУЛТЕТ ЗА ХОТЕЛИЈЕРСТВО И ТУРИЗАМ 

ОСНОВНЕ АКАДЕМСКЕ СТУДИЈЕ (4 године) 

• Хотелијерство и туризам 

МАСТЕР АКАДЕМСКЕ СТУДИЈЕ (1 година) 

• Менаџмент у хотелијерству (30 места) 

• Менаџмент у туризму (30 места) 
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Географски Факултет – Београд 

 
      Адреса: Студентски трг 16, Београд 

Телефон:: 011/333-66-77 

Website: www.gef.bg.ac.rs 

Email: dekanat@gef.bg.ac.rs 

 

Географски Факултет је државна високошколска установа чије су основне 
делатности високо образовање и научни рад. Факултет изводи студије на 3 степена; 
основне, мастер и докторске студије. Студије се одвијају на српском језику, али 
пружа се могућност да се поједини делови студија као и докторске дисертације раде 
на било ком жељеном језику. 

СМЕРОВИ - ГЕОГРАФСКИ ФАКУЛТЕТ 

ОСНОВНЕ АКАДЕМСКЕ СТУДИЈЕ (4 године) 

• Географија 

• Просторно планирање 

• Туризмологија 

• Демографија 

• Геопросторне основе животне средине 

МАСТЕР АКАДЕМСКЕ СТУДИЈЕ (1 година) 

• Географија (50 места) 

• Просторно планирање (50 места) 

• Туризмологија (50 места) 

• Демографија (25 места) 

• Геопросторне основе животне средине (50 места) 

ДОКТОРСКЕ СТУДИЈЕ (3 године) 

• Геонауке (13 места) 
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Природно-математички Факултет – Нови Сад 

 

      Адреса: Трг Доситеја Обрадовића 3, Нови Сад 

 

Телефон: 021/454-389 

Website: www.pmf.uns.ac.rs 

Email: tamara.zoric@pmf.uns.ac.rs 

 

Постоји од 1969. године. На Факултету је акредитована чак 49 студијских програма из 

области биологије, екологије, заштите животне средине, физике, астрономије, 

географије, туризма, хотелијерства, хемије, биохемије, математике и информатике. 

Факултет тенутно има око 4500 активних студената, а наставу им држи око 300 

наставника и сарадника у настави. Студијски програми усклађени су са Болоњском 

конвенцијом, што подразумева активно учешће студената у настави. Настава се 

одвија кроз основне струковне, основне академске, мастер академске, 

специјалистичке академске, интегрисане академске и докторске студије. 

СМЕРОВИ - ПРИРОДНО-МАТЕМАТИЧКИ ФАКУЛТЕТ  

ОСНОВНЕ СТРУКОВНЕ СТУДИЈЕ (3 године) 

• Оптометрија 

 

ОСНОВНЕ АКАДЕМСКЕ СТУДИЈЕ (3 и 4 године) 

• Дипломирани биолог 

• Дипломирани професор биологије 

• Дипломирани еколог 

• Физика (4 модула) 

• Истраживачки 

• Медицинска физика 

• Физика – астрономија 

• Физика – метеорологија 
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• Професор физике 

• Хемија 

• Хемија – контрола квалитета и управљање животном средином 

• Биохемија 

• Заштита животне средине – аналитичар заштите животне средине 

• Математика (3 модула) – 3 године 

• Теоријска математика 

• Математика финансија 

• Техноматематика 

• Дипломирани професор математике 

• Дипломирани професор географије 

• Дипломирани професор физике 

• Дипломирани географ 

• Дипломирани информатичар (2 модула) 

• Рачунарске науке 

• Информационе технологије 

• Дипломирани физичар 

• Дипломирани еколог 

• Дипломирани туризмолог (4 модула) 

• Туризам 

• Организатор хотелијерске делатности 

• Организатор гастрономске делатности 

• Организатор ловно – туристичке делатности 

• Примењена математика 

• Информатика (2 модула) – 3 године 

• Рачунарске науке 

• Информационе технологије 

 

СПЕЦИЈАЛИСТИЧКЕ АКАДЕМСКЕ СТУДИЈЕ (1 година) 

• Хемија (15 места) 

• Биохемија (15 места) 

• Заштита животне средине (25 места) 

• Методика наставе хемије (15 места) 

 

МАСТЕР АКАДЕМСКЕ СТУДИЈЕ (1 и 2 године) 

• Мастер еколог (60 места) 

• Мастер биолог (70 места) 

• Мастер географ (20 места) 

• Двопредметна настава природних наука математике и рачунарства (60 места) 

• Хемија (75 места) 

• Биохемија (25 места) 

• Заштита животне средине – аналитичар заштите животне средине (25 места) 

• Физика (35 места) 

• Математика (25 места) – 2 године 

• Примењена математика (25 места) – 2 године 

• Информатика (50 места) – 2 године 

• Настава информатике (25 места) – 2 године 
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• Геоинформатика (25 места) 

• Мастер професор географије (30 места) 

• Мастер професор биологије (40 места) 

• Мастер професор физике (15 места) 

• Професор математике (27 места) – 2 године 

• Репродуктивна биологија – заједнички програм (15 места) 

• Мастер туризмолог (100 места) 

 

ДОКТОРСКЕ СТУДИЈЕ (3 године) 

• Доктор наука – билошке науке (10 места) 

• Доктор наука – еколошке науке (10 места) 

• Физика (15 места) 

• Доктор наука – геонауке – туризам (5 места) 

• Хемија (10 места) 

• Биохемија (10 места) 

• Заштита животне средине (10 места) 

• Математика (15 места) 

• Информатика (11 места) 
 
  
 

  

Економски Факултет – Крагујевац 

 

      Адреса: Ђуре Пуцара 3, Крагујевац   

Телефон:: 034/303-500 

Website: www.ekfak.kg.ac.rs 

Email: ekfak@kg.ac.rs 

 

Економски Факултет је државни Факултет који ради у саставу Универзитета у 
Крагујевцу. Основна делатност је образовање стручњака из области економије и 
менаџмента. Ова институција данас запошљава 80 натавника и сарадника на свим 
нивоима студија. Студијски програми су усклађени са модерним глобалним 
образовним токовима. На основним, мастер и академским студијама данас студира 
преко 3.800 студената. Поред наставног програма Економски Факултет се бави и 
научно-истраживачким радом. 

СМЕРОВИ - ЕКОНОМСКИ ФАКУЛТЕТ 

ОСНОВНЕ АКАДЕМСКЕ СТУДИЈЕ (4 године) 
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• Економија (2 модула) 

• Општа економија 

• Финансије, берзе и банкарство 

• Пословна економија и менаџмент (4 модула) 

• Рачуноводство и пословне финансије 

• Маркетинг 

• Менаџмент 

• Туризам и хотелијерство 

МАСТЕР АКАДЕМСКЕ СТУДИЈЕ (1 година) 

• Економија (65 места) 

• Пословна економија и менаџмент (5 модула, 145 места) 

• Рачуноводство и пословне финансије 

• Маркетинг 

• Међународни менаџмент 

• Менаџмент у туризму 

• Електронско половање 

СТУДИЈЕ (3 године) 

• Економија (30 места) 
 
 
 
 
  
 

 

Економски факултет - Ниш   

 

   Адреса: Трг краља Ујединитеља 11, Ниш 

 

Телефон: 018/528-601 

Website: www.eknfak.ni.ac.rs 

Email: ekonomski@eknfak.ni.ac.rs 

 

Економски Факултет је државни Факултет који ради у саставу Универзитета у Нишу. 

Ова институција је основана 1960. године и обавља велики број делатности 
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образовног, научног и истраживачког рада. Факултет организује основне, мастер и 

докторске студије. Настава се одвија преко предавања и вежби, семинарске наставе, 

консултација, стручне праксе, семинарских радова и студија случаја. Наставни план 

је усклађен са Болоњским процесом што подразумева активно учешће студената у 

настави. Студијски програми конципирани су у складу са највишим светским и 

европским стандардима. 

СМЕРОВИ - ЕКОНОМСКИ ФАКУЛТЕТ 

ОСНОВНЕ АКАДЕМСКЕ СТУДИЈЕ (4 године) 

• Општа економија (70 места) 

• Рачуноводство, ревизија и финансијско управљање (100 места) 

• Финансије, банкарство и осигурање (250 места) 

• Пословно управљање (4 модула) 

• Маркетинг (70 места) 

• Међународни менаџмент (70 места) 

• Менаџмент у туризму (70 места) 

• Менаџмент предузећа (70 места) 

 

МАСТЕР АКАДЕМСКЕ СТУДИЈЕ (1 година) 

•  Економија (8 модула, 245 места) 

о Општа економија 

о Рачуноводство, ревизија и финансијско управљање 

о Финансије, банкарство и осигурање 

о Менаџмент предузећа 

о Маркетинг 

о Међународни менаџмент 

о Менаџмент у туризму 

о Интернатионал бусинесс девелопмент 

 

ДОКТОРСКЕ СТУДИЈЕ (3 године) 

• Економија (4 модула, 35 места) 

• Макроекономија 

• Рачуноводство 

• Финансије и банкарство 

• Пословно управљање 


