СПИСАК ФАКУЛТЕТА КОЈИ СУ ОБЕЗБЕДИЛИ БЕСПЛАТНО ШКОЛОВАЊЕ ЗА СТУДЕНТЕ ИЗ ДИЈАСПОРЕ
ФАКУЛТЕТ

ВИСОКА ШКОЛА ЗА СПОРТ СТРУКОВНИХ СТУДИЈА у Београду

ГЕОГРАФСКИ ФАКУЛТЕТ у Београду

ГРАЂЕВИНСКО-АРХИТЕКТОНСКИ ФАКУЛТЕТ у Нишу

ЕКОНОМСКИ ФАКУЛТЕТ у Београду

БРОЈ СТИПЕНДИЈА

О ФАКУЛТЕТУ

САЈТ

3 студента на основним
студијама - по 1 на смеру:
спортски физиотерапеут,
спортски тренер, спортски
менаџмент

Оснивачи Школе су стручњаци са вишегодишњим
искуством у области универзитетског спортског
образовања, научних истраживања у спорту, као и
искуством стеченим у време сопственог активног
бављења спортом.

www.vss.edu.rs

5 студената - по 1 на смеру:
географија, туризмологија,
просторно планирање,
демографија, геопросторне
основе

Делатности Географског факултета Универзитета у
Београду су високо образовање и научни рад и део
су националног, међународног и европског
образовног простора. Факултет учествује у више
програма намењених универзитетској настави
водећих светских компанија у области
информационих технологија.

www.gef.bg.ac.yu

број ће бити накнадно утврђен

Грађевинско-архитектонски факултет у Нишу је
високошколска и научно-истраживачка установа
чији су циљеви реализација висококвалитетних
образовних процеса, развој научних дисциплина у
области грађевинског инжењерства и архитектуре
и трансфер стечених знања у одговарајући део
привреде и друштва.

www.gaf.ni.ac.yu

10 студената на основним и 5
студената на мастер студијама

Економски факултет Универзитета у Београду је
образовна и научна установа са традицијом дужом
од 70 година. Данас је Економски факултет највећа
и најеминентнија научно-образовна установа у
земљи на подручју економских наука.

www.ekof.bg.ac.yu
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СПИСАК ФАКУЛТЕТА КОЈИ СУ ОБЕЗБЕДИЛИ БЕСПЛАТНО ШКОЛОВАЊЕ ЗА СТУДЕНТЕ ИЗ ДИЈАСПОРЕ
ФАКУЛТЕТ

ЕКОНОМСКИ ФАКУЛТЕТ у Крагујевцу

МАШИНСКИ ФАКУЛТЕТ у Београду

МАШИНСКИ ФАКУЛТЕТ у Крагујевцу

МАШИНСКИ ФАКУЛТЕТ у Краљеву

МАШИНСКИ ФАКУЛТЕТ у Нишу

БРОЈ СТИПЕНДИЈА

О ФАКУЛТЕТУ

САЈТ

број ће бити накнадно утврђен

Економски факултет у Крагујевцу има углед
препознатљивог Економског факултета спремног
да у новом миленијуму школује квалитетне
дипломиране економисте способне да прате
савремени развој. Поред наставно-образовне
деланости, подстиче и научно-истраживачки рад у
оквиру фундаменталних, примењених и развојних
истраживања.

www.ekfak.kg.ac.yu

2 студента на основним
академским студијама и 2
студента на дипломским
академским студијама

Машински факултет Универзитета у Београду је
институција националног значаја и представља
основ развоја машинске науке и индустрије у
Србији. Најстарија је и највећа високошколска и
научна установа у нашој земљи у области
машинства.

www.mas.bg.ac.yu

3 студента: по 1 студент на
основним, дипломским и
докторским студијама

Машински факултет у Крагујевцу спада у групу
најугледнијих и престижних научно-образовних
институција у области техничких наука. Данас је то
савремена научно-образовна институција са јасно
дефинисаном мисијом, визијом, циљевима и
програмским опредељењима.

www.mfkg.kg.ac.yu

15 студената: по 5 студената на
основним, дипломским и
докторским студијама

Развој Машинског факултета у Краљеву одвијао се
поступно, у складу са променама у привредној и
културној структури западноморавског региона
централне Србије. Један од основних циљева
Факултета је стално унапређење свих процеса
рада, првенствено образовног и научноистраживачког процеса.

www.mfkv.kg.ac.rs

10 студената на основним,
дипломским и докторским
студијама

Мaшински фaкултeт јe пoрeд oбрaзoвнe и нaучнoистрaживaчкa институцијa, кoјa нaучним
пoтeнцијaлoм дoпринoси рaзвoју и трaнсфeру
индустријских тeхнoлoгијa, нeгoвaњу тeхничкe
културe, ствaрaњу и oцeни нaучних рeзултaтa,
oбрaзoвaњу млaдих људи.

www.masfak.ni.ac.yu
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СПИСАК ФАКУЛТЕТА КОЈИ СУ ОБЕЗБЕДИЛИ БЕСПЛАТНО ШКОЛОВАЊЕ ЗА СТУДЕНТЕ ИЗ ДИЈАСПОРЕ
ФАКУЛТЕТ

МЕДИЦИНСКИ ФАКУЛТЕТ у Нишу

ПОЉОПРИВРЕДНИ ФАКУЛТЕТ у Новом Саду

ПРАВНИ ФАКУЛТЕТ у Београду

УНИВЕРЗИТЕТ у Нишу

УЧИТЕЉСКИ ФАКУЛТЕТ у Београду

БРОЈ СТИПЕНДИЈА

О ФАКУЛТЕТУ

САЈТ

3 студента на докторским
студијама

Високоспецијализованим, мултидисциплинарним
и координисаним радом, факултет доприноси
одржавању здравља становиштва организовањем
и перманентним унапређивањем свих нивоа
високошколског образовања и научноистраживачког рада у области медицинских наука.

www.medfak.ni.ac.yu

1 студент на основним и 1
студент на мастер студијама

Пољопривредни факултет је основан 1954. године
са мисијом да образује стручњаке из области
пољопривреде, да развија истраживачку делатност
и доприноси унапређењу и повећању
пољопривредне производње.

http://polj.ns.ac.yu

број ће бити накнадно утврђен

Правни факултет Универзитета у Београду водећа
је српска образовна и научна институција у
области права. Окупљао је врхунске научнике и
врсне предаваче који су образовали око 50.000
дипломираних правника и преко 2.000 магистара и
доктора наука.

www.ius.bg.ac.yu

одређени број студената на
струковним, академскими
докторским студијама

Универзитет у Нишу у свом саставу има 13
факултета са 1.480 наставника и сарадника и 630
ваннаставних радника, а на њему студира 27.570
студената. Своју стратегију развоја Нишки
универзитет базира на успостављању баланса
између постојеће добре традиције нашег, и
усвојених стандарда европског високог
образовања.

www.ni.ac.yu

1 студент

Образовање учитеља у Србији има дугу традицију
и траје пуних 180 година. Факултет организује
последипломске, магистарске и специјалистичке
студије из дидактичко-методичких наука.

www.uf.bg.ac.yu
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СПИСАК ФАКУЛТЕТА КОЈИ СУ ОБЕЗБЕДИЛИ БЕСПЛАТНО ШКОЛОВАЊЕ ЗА СТУДЕНТЕ ИЗ ДИЈАСПОРЕ
ФАКУЛТЕТ

ФАКУЛТЕТ ВЕТЕРИНАРСКЕ МЕДИЦИНЕ у Београду

ФАКУЛТЕТ ЗА ИНДУСТРИЈСКИ МЕНАЏМЕНТ у Крушевцу
(Универзитет "Унион")

ФАКУЛТЕТ ЗА ФИЗИЧКУ ХЕМИЈУ у Београду

ФАКУЛТЕТ ИНФОРМАЦИОНИХ ТЕХНОЛОГИЈА ФИТ у Београду

ФАКУЛТЕТ ПОЛИТИЧКИХ НАУКА у Београду

ФАКУЛТЕТ СПОРТА И ФИЗИЧКОГ ВАСПИТАЊА у Новом Саду

БРОЈ СТИПЕНДИЈА

О ФАКУЛТЕТУ

САЈТ

1 студент

Велики број стручњака је прошао кроз
индивидуално усавршавање, а још већи завршио
краће или дуже курсеве и семинаре за иновацију
знања. Пет професора Факултета ветеринарске
медицине су постали чланови Српске академије
наука и уметности.

www.vet.bg.ac.yu

2 студента на основним 1 на
последипломским студијама

Високошколска установа која образује кадрове за
руководеће послове на научном и стручном
подручју пословно-индустријског менаџмента.

www.fimmanager.edu.rs

број ће бити накнадно утврђен

Знања и дипломе које се стичу на Факултету за
физичку хемију омогућавају студентима рад и
напредовање у различитим областима физичке
хемије и наукама са којима се физичка хемија
граничи.

www.ffh.bg.ac.rs

1 студент из области
информационих технологија,
графичког дизајна или
менаџмента

Сви студијски програми и све године студија
покривени су јединственим eLearning системом.
ФИТ поставља своје циљеве на основу светски
прихваћених стандарда, нудећи образовање за
будућност, за долазеће технологије и нове захтеве
тржишта.

www.fit.edu.rs

2 студента

Факултет политичких наука је модерна и
јединствена образовно-научна установа у Србији,
која је усредсређена на образовање и
истраживање у области политикологије,
међународних студија, новинарства и
комуникологије, социјалне политике и социјалног
рада.

www.fpn.bg.ac.yu

2 студента

Факултет настоји да афирмише своја знања,
приступ информатичким изазовима новог
времена, и савесно и иновативно приступање све
ширем пољу научних дисциплина сведених под
термин – науке о спорту и сродних области.

www.fsfv.ns.ac.yu
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СПИСАК ФАКУЛТЕТА КОЈИ СУ ОБЕЗБЕДИЛИ БЕСПЛАТНО ШКОЛОВАЊЕ ЗА СТУДЕНТЕ ИЗ ДИЈАСПОРЕ
ФАКУЛТЕТ

ФАКУЛТЕТ СЦЕНСКИХ И ПРИМЕЊЕНИХ УМЕТНОСТИ
"АКАДЕМИЈА ЛЕПИХ УМЕТНОСТИ" у Београду

ФИЛОЗОФСКИ ФАКУЛТЕТ у Нишу

ФИЛОЛОШКО-УМЕТНИЧКИ ФАКУЛТЕТ у Крагујевцу

ХЕМИЈСКИ ФАКУЛТЕТ у Београду

БРОЈ СТИПЕНДИЈА

О ФАКУЛТЕТУ

САЈТ

2 студента на основним
студијама

Модерна образовно-научна институција
препознатљива по савременом наставном
програму, угледним професорима, техничким
могућностима и условима на студијама,
међународној сарадњи и дипломцима који су
највећи понос.

5 студената на основним
студијама

Основан 1971. године као академска јединица
Универзитета у Нишу која обухвата научне и
образовне програме из хуманистичких и
природних наука. Обухвата девет департмана, који
функционишу као организационе јединице кроз
које се образовне и истраживачке теме доводе у
везу са главним пољем студија.

www.filfak.ni.ac.yu

Филолошко уметнички факултет је најмлађи
факултет Универзитета у Крагујевцу и основан је
2002. године са комплексном академском
структуром која обухвата програм филологије,
књижевности, друштвених наука, музике и
примењених уметности.

www.filum.kg.ac.rs

Хемијски факултет Универзитета у Београду
представља једну од најзначајнијих и
најпрестижнијих институција у српском
истраживачком окружењу и друштву. Стални циљ
Факултета је да задржи и оправда изузетну
репутацију и да пронађе нове начине да је даље
унапреди.

www.chem.bg.ac.yu

9 студената на Одсеку за
филологију и 4 студента на
Одсеку за примењену уметност

2 студента
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www.alu.edu.rs

