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Хајдук Вељкова 10, Шабац

Студијски програм Економија, који је акредитован у пољу
друштвено-хуманистичких наука, омогућава студентима да се запошљавају и
успешно раде у рачуноводству предузећа, банкама, осигуравајућим друштвима,
инвестиционим фондовима, брокерским кућама, царинским службама итд. Наши
струковни економисти оспособљавају се да успешно прате најновија достигнућа у
области економских наука. Своја знања могу усавршавати и уз високе стандарде
професионалне етике и одговорности. Са успехом могу да раде како у земљи тако и
у иностранству.

УСЛОВИ УПИСА
Завршена средња школа и положен пријемни испит из
економије или информaтике.

I

II

Економија
Менаџмент
Пословна математика
Основи рачуноводства
Енглески језик 1
Маркетинг
Основи информационе
технологије
Јавне финансије
Статистика

Пословна етика и
комуникација
Пословна економика
Базе података
Познавање производа
Енглески језик 2
Осигурање
Пословно окружење
Пословне финансије
Пословно право
Стручна пракса 1

III
Пословни план
Банкарство
* Информациони системи
* Менаџмент пројеката
** Електронско пословање
* *Ревизија и контрола
пословања
Стратегијски менаџмент
*/ Менаџмент људских
ресурса
* / Царинско и девизно
пословање
* // Основи заштите
животне средине
* // Безбедност и здравље
на раду
Стручна пракса 2
Завршни рад
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Хајдук Вељкова 10, Шабац

Студијски програм Фармација, акредитован у пољу медицинских наука,
омогућава студентима стицање базичних знања, као и практичних вештина из
области фармације. Струковни фармацеути су оспособљени да успешно обављају
предвиђене послове у јавним и болничким апотекама, фармацеутској,
козметичкој и сродним индустријама, лабораторијама, велепродајама, у области
клиничке фармације, фармацеутске здравствене заштите и другим сегментима
фармације, примењујући најсавременија знања и технологије.

УСЛОВИ УПИСА

Завршена средња школа и положен пријемни испит
из хемије или биологије.

I

II

Општа и неорганска хемија
Увод у фармацију
Здравствено васпитање
Биологија
Енглески језик -1
Органска хемија
Микробиологија
Физиологија са основама
анатомије
Информатика у здравству

Аналитичка хемија
Фармакогнозија
Фармакологија
Фармацеутска хемија
Енглески језик -2
Фармацеутска технологија
1
Анализа фармацеутских
производа
Биохемија
Медицинска етика и
комуникација
Стручна пракса -ФА1

III
Фармакотерапија
Фармацеутска технологија 2
* ОТЦ лекови
* Технологија и заштита
вода
* * Пословна економика
* * Менаџмент у здравству
Клиничка фармација
*/ Исхрана и дијететика
* / Управљање отпадом
* // Технологија козметичких
препарата
* // Контрола квалитета
производа
Стручна пракса -ФА2
Завршни рад
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Хајдук Вељкова 10, Шабац

Студијски програм Гастрономија, акредитован у пољу друштвено хуманистичких
наука, омогућава студентима да кроз теоријску наставу детаљно овладавају
стручним називима и терминима у оквиру предметног подручја.
Специфичан систем практичне наставе, као саставни део свеукупног наставног
процеса, будуће менаџере у гастрономији, оспособљава за рад у реномираним
хотелима и ресторанима, уз професионално усавршавање на специјалистичким и
мастер студијама. Високи стандарди професионалне етике и одговорности
усвојени током студија омогућавају да са успехом могу да раде како у земљи тако
и у иностранству.

УСЛОВИ УПИСА

Завршена средња школа и положен пријемни испит
из куварства, биологије или економије.

I
Менаџмент
Хемија хране
Ресторатерство
Економија
Енглески језик - 1
Основи информационе
технологије
Маркетинг
Основи гастрономије
Сензорна анализа хране
Стручна пракса Га1

II

III

Пословна етика и
комуникација
Пословна економика
Пекарство и
посластичарство
Гастрономски производи
Енглески језик 2
Безбедност хране
Основи прехрамбене
технологије
Планирање менија
Исхрана и дијететика
Стручна пракса Га2

Гастрономска обрада меса
Гастроенологија
* Ревизија и контрола
пословања
* Пословне финансије
* * Менаџмент пројеката
* * Пословни план
Националне гастрономије
Гастрономски менаџмент
*/ Алкохолна и
безалкохолна пића
* / Управљање отпадом
* // Безбедност и здравље
на раду
* // Менаџмент људских
ресурса
Стручна пракса Га3
Завршни рад
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Студијски програм Информационе технологије, акредитован у пољу
техничко-технолошких наука, омогућава студентима да се успешно баве
софтверским инжењерством, рачунарским мрежама, веб дизајном, електронским
пословањем, мултимедијама, информационим системима у производњи,
финансијама, здравству, образовању ... Наши струковни инжењери способни су да
прате најновија достигнућа из области ИТ и да усавршавају своја знања на
специјалистичким и мастер студијама. У добу убрзаног технолошког развоја
Информационе технологије сигуран су пут ка атрактивним и добро плаћеним
радним местима како у земљи, тако и у иностранству.

УСЛОВИ УПИСА

Завршена средња школа и положен пријемни испит
из информaтике.

I

II

Основи информационе
технологије
Физика
Математика
Рачунарска графика
Енглески језик 1
Математички софтвер
Основи програмирања
Електротехника
Веб дизајн

Пословна етика и
комуникација
Базе података
Архитектура рачунара и
оперативни системи
Пословна економика
Енглески 2
Пословно окружење
Индустријски дизајн
Програмски језици
Рачунарске мреже

III
Електронско пословање
Технологија мултимедија
* Одржавање рачунарских
система
* Софтверско инжењерство
** Информациони системи
** Програмирање за
интернет
Безбедност и заштита
података
* / Графички дизајн
* / Енергија и животна
средина
* // Методика наставе
информатике
* // Програмирање
мобилних апликација
Стручна пракса
Завршни рад

Студенти по завршетку студија стичу 180 ЕСПБ и звање

015 352 729
015 352 728

www.vmpts.edu.rs
www.akademijasabac.edu.rs

Хајдук Вељкова 10, Шабац

Студијски програм Инжењерски менаџмент, акредитован у пољу
техничко-технолошких наука, представља спој између инжењерства и менаџмента.
Студентима омогућава стицање основних теоријских и стручних знања, техника и
вештина из ових области. Наши струковни инжењери менаџмента оспособљени су
да самостално и тимски воде пројекте у производним предузећима хемијске,
прехрамбене или фармацеутске индустрије. Студијски програм Инжењерски
менаџмент омогућава развијање способности креативног, самосталног и тимског
рада. Своја знања могу усавршити на специјалистичким и мастер студијама и уз
високе стандарде професионалне етике и одговорности са успехом раде како у земљи
тако и у иностранству.

УСЛОВИ УПИСА

Завршена средња школа и положен пријемни испит
из хемије, информатике или економије.

I

II

Менаџмент
Индустријски објекти и
постројења
Пословна математика
Општа и неорганска хемија
Енглески језик - 1
Основи информационе
технологије
Статистика
Органска хемија
Основи инжењерства

Пословна етика и
комуникација
Пословна економика
Базе података
Познавање производа
Енглески језик - 2
Основи заштите животне
средине
Безбедност и здравље на
раду
Менаџмент људских
ресурса
* Основи прехрамбене
технологије
* Основи хемијске
технологије
* Основи фармацеутске
технологије

III

Менаџмент пројеката
Одрживи развој
* * Прехрамбени производи
биљног порекла
* * Неорганска хемијска
технологија
* * Технологија лековитих
препарата
* * Прехрамбена производња
анималног порекла
* * Технологија и заштита вода
* * Фармакогнозија
Стратегијски менаџмент
* / Алкохолна и безалкохолна
пића
* / Органска хемијска технологија
* / Технологија козметичких
препарата
* / Контрола квалитета производа
* / Управљање отпадом
* / Хигијена и санитација
Стручна пракса
Завршни рад
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Студијски програм Заштита животне средине, акредитован у пољу
техничко-технолошких наука, спада у дисциплине чија важност расте из дана у
дан. Наши струковни инжењери су компетентни и оспособљени да брзо и
поуздано изврше поверени посао у области заштите животне средине у свим
јавним и државним институцијама, као и привредним и индустријским
системима. Своја знања могу усавршавати на специјалистичким и мастер
студијама. Високи стандарди професионалне етике и одговорности усвојени током
студија омогућавају да са успехом могу да раде у земљи и иностранству.

УСЛОВИ УПИСА

Завршена средња школа и положен пријемни испит
из хемије или биологије.

I

II

Општа и неорганска хемија
Физика
Квантитативне методе
Биологија
Енглески језик -1
Безбедност и здравље на
раду
Основи инжењерства
Основи заштите животне
средине

Аналитичка хемија
Физичка хемија
Заштита земљишта
Индустријски објекти и
постројења
Енглески језик - 2
Хемијске штетности
Микробиологија
Основи информационе
технологије
Физичке штетности

III
Технологија и заштита
вода
Заштита ваздуха
* Одрживи развој
* Менаџмент пројеката
* * Мониторинг животне
средине
* * Пословна економика
Управљање отпадом
* / Ремедијационе
технологије
* / Технолошки процеси и
животна средина
* // Хигијена и санитација
* // Енергија и животна
средина
Стручна пракса
Завршни рад
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Сврха студијског програма Здравствена нега, који је акредитован у пољу
медицинских наука, је да пружи студентима одговарајућа и квалитетна знања и
вештине из области сестринске неге и да их оспособи за практичан рад у овој
области. Општи циљ студијског програма Здравствена нега је стицање знања и
вештина у очувању здравља нације кроз примарну, секундар ну и терцијарну
здравствену заштиту. Савладавањем овог студијског програма студент стиче опште
предметно специфичне компетенције које су у функцији квалитетнијег обављања
његове стручне делатности тј. домену сестринске неге. Струковна медицинска
сестра ће бити способна да самостално користи стечена знања и вештине радећи у
тиму или индивидуално.

УСЛОВИ УПИСА

Завршена средња медицинска школа и положен пријемни испит
из хемије или биологије.

I

III

II

Хемија са биохемијом
Основи биофизике и
радиологије
Здравствено васпитање
Увод у здравствену негу
Стручна пракса ЗН1/1
Енглески језик - 1
Физиологија са основама
анатомије
Процес здравствене неге
Микробиологија
Информатика у здравству
Стручна пракса 1/2

Фармакологија
Медицинска психологија
ЗН у Интерној медицини са
интерном медицином 1
ЗН у Инфектологији са
инфективним болестима
Стручна пракса 2/1
Енглески језик 2
ЗН у Интерној медицини са
интерном медицином 2
Здравствена статистика
ЗН у Хирургији са
хирургијом 1
Медицинска етика и
комуникација
Стручна пракса 2/2

ЗН у Хирургији са хирургијом 2
ЗН у Примарној здравственој
заштити
* ЗН у Неурологији са
Неурологијом
* Менаџмент у здравству
* * ЗН у Гинекологији и
акушерству са Гинекологијом
* * ЗН старих
Стручна пракса 3/1
ЗН у Педијатрији са
Педијатријом
*/ Палијативна ЗН
*/ ЗН у Рехабилитацији
* // ЗН у Психијатрији са
Психијатријом
* // Исхрана и дијететика
Стручна пракса 3/2
Завршни рад
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Сврха студијског програма Прехрамбена технологија, који је акредитован у
техничко-технолошком пољу, је да пружи студентима одговарајућа знања и
компетенције из области производње, прераде и чувања хране и да их оспособи за
практичан рад у овој области. Општи циљ студијског програма Прехрамбена
технологија је стицање знања и вештина потребних за рад у производним погонима
који се баве прерадом хране и производњом здравствено безбедних и нутритивно
избалансираних прехрамбених производа. Савладавањем овог студијског програма
студент стиче опште и предметно специфичне компетенције које су у функцији
квалитетнијег обављања њихове стручне делатности. Струковни инжењери
технологије биће способни да самостално или у тиму обављају све послове у области
производње и конзервисања хране, послове везане за развој нових прехрамбених
производа и за контролу квалитета, како сировина, тако и готових производа.

УСЛОВИ УПИСА

Завршена средња школа и положен пријемни испит из хемије.

I

II

Општа и неорганска
хемија
Менаџмент
Квантитативне методе
Индустријски објекти и
постројења
Енглески језик-1
Органска хемија
Основи информационе
технологије
Сензорна анализа хране
Биохемија

Аналитичка хемија
Амбалажа
Технолошке операције
Функционална храна
Енглески језик-2
Безбедност хране
Микробиологија
Основи заштите животне
средине
Основи прехрамбене
технологије

III
Технологија млека и
млечних производа
Пословна економика
* Технологија воћа и
поврћа
* Одрживи развој
* Технологија меса и
месних производа
* Технологија и заштита
вода
Технологија жита,
брашна и кондиторских
производа
* Алкохолна и
безалкохолна пића
* Безбедност и здравље на
раду
* Исхрана и дијететика
* Контрола квалитета
производа
Стручна пракса
Завршни рад

Студенти по завршетку студија стичу 180 ЕСПБ и звање

015 352 729
015 352 728

www.vmpts.edu.rs
www.akademijasabac.edu.rs

Хајдук Вељкова 10, Шабац

АКРЕДИТОВАНА
ДРЖАВНА

015 344 998
015 344 580

www.vpssa.edu.rs
www.akademijasabac.edu.rs

Војводе Путника 56, Шабац

1.Државна акредитована школа
2. Студирање на терет буџета
3. Традиција дуга 60 година
4. Савремени приступ образовању
5. Диплома наше школе пружа могућност покретања
сопственог бизниса и равијања успешне каријере
6. Могућност уписа мастер струковних студија
7. Једина висока пољопривредна школа у региону
8. Приступачан наставни кадар и стално усавршавање у
модерно опремљеним лабораторијама
9. Бесплатне стручне екскурзије и посете сајмовима
10. Уз индекс наше школе остварићете попусте на разне
спортско културне садржаје у нашем граду (базен, музеј...)

МЕНАЏМЕНТ
-Агроменаџмент
-Хотелијерство и ресторатерство
-Предузетништво
БИОТЕХНОЛОГИЈА
-Зоотехника
-Ратарство и повртарство
ЗАШТИТА БИЉА
ВОЋАРСТВО И ПОВРТАРСТВО
СТРУКОВНА ВЕТЕРИНА
ЗАШТИТА ЖИВОТНЕ СРЕДИНЕ
ТУРИЗАМ

015 344 998
015 344 580

www.vpssa.edu.rs
www.akademijasabac.edu.rs

Војводе Путника 56, Шабац

АКРЕДИТОВАНА
ДРЖАВНА

015 342 171
015 015
342352
172759
015 015
342352
173728

www.vmpts.edu.rs
www.vivasabac.edu.rs
Вељкова
10, Шабац
www.akademijasabac.edu.rs Хајдук
Добропољска
5,Шабац
www.akademijasabac.edu.rs

Студијски програм је прилагођен потребама тржишта рада, и кроз њега
студенти развијају опште и предметно-специфичне компетенције знања,
вештине, способности, мотиве, вредности и ставове у функцији будућег
квалитетног професионалног рада. Стечено знање обезбеђује право на рад
у области предшколског васпитања и образовања са децом од 3 до 7
година.

I

II

Социологија образовања
Савремени српски језик
Општа педагогија
Информатика
Телесни развој и
здравствено васпитање
Стручна пракса 1
Страни језик 1
Књижевност за децу
Предшколска педагогија
Развојна психологија
Вокално-инструментална
настава
Стручна пракса 2

Mатематикa
Методика васпитно-образовног
рада
Страни језик 2
Стручна пракса 3
*Ургентна стања и повреде у
педијатрији
*Култура говора и комуникације
*Припремни предшколски програм
*Рано учење и афективно везивање
Методика развоја говора 1
Методика упознавања околине 1
Методика музичког васпитања 1
Стручна пракса 4
**Психологија дечје игре
**Методологија педагошких
истраживања
**Дидактичко-игровна средства
**Физичко васпитање-активности у
природи

*студенти бирају 2 од 4 предмета
из предмета изборне групе 1
**студенти бирају 2 од 4 предмета
из предмета изборне групе 2

III
Методика математике 1
Методика физичког васпитања 1
Методика ликовног васпитања 1
Методика развоја говора 2
Методика упознавања околине 2
Методика музичког васпитања 2 –
Модул ПРЕ
Здравствена нега и васпитање деце
раног узраста – Модул ЈАС
Стручна пракса 5
Методика математике 2 – Модул
ПРЕ
Педагогија раног узраста – Модул
ЈАС
Методика физичког васпитања 2
Методика ликовног васпитања 2 –
Модул ПРЕ
Професионалне вештине
васпитача – Модул ЈАС
***Васпитање за толеранцију и
инклузивност
***Хигијена
Завршни рад

***студенти бирају 2 од 4 предмета
из предмета изборне групе 3

Студенти по завршетку студија стичу 180 ЕСПБ и звање

015 342 171
015 342 172
015 342 173

www.vivasabac.edu.rs
www.akademijasabac.edu.rs

Добропољска 5,Шабац

Студијски програм је прилагођен потребама тржишта рада, и кроз њега
студенти развијају опште и предметно-специфичне компетенције, знања,
вештине, способности, мотиве, вредности и ставове у функцији будућег
квалитетног професионалног рада. Стечено знање обезбеђује право на рад
у области предшколског васпитања и образовања са децом јасленог
узраста.

I

II

Општа педагогија
Епидемиологија
Телесни развој и здравствено
васпитање
Информатика са рачунарством
Стручнa пракса 1
Методика васпитно-образовног
рада
Физиологија са основама
анатомије
Педагогија јасленог узраста
Хигијена и превентивна
медицина
Стручнa пракса 2

Рано учење и афективно
везивање
Здравствена нега у педијатрији и
педијатрија 1
Здравствена нега и васпитање
деце раног узраста
Ургентна стања и повреде у
педијатрији
Стручнa пракса 3
Социјална медицина
Страни језик 1
Методика упознавања околине
Етика у сестринству
Стручнa пракса 4

III
Методика развоја говора
Методика физичког васпитања
Здравствена нега у педијатрији и
педијатрија 2
*Страни језик 2
*Музичка радионица
*Медицинска екологија
*Психологија дечје игре
Стручнa пракса 5
Професионалне вештине сестре
васпитача
**Луткарска радионица
**Дидактичко-игровна средства
**Развојне сметње деце јасленог
узраста
**Сарадња породице и дечје
установе
Завршни рад

*студенти бирају 2 од 4 предмета
из предмета изборне групе 1
**студенти бирају 2 од 4 предмета
из предмета изборне групе 2

Студенти по завршетку студија стичу 180 ЕСПБ и звање

015 342 171
015 342 172
015 342 173

www.vivasabac.edu.rs
www.akademijasabac.edu.rs

Добропољска 5,Шабац

Мастер струковне студије – студије другог степена
Компетенције које студенти стичу савладавањем студијског програма
Струковни мастер васпитач, широка знања о развоју детета раног и
предшколског узраста, као и оспособљеност да се тај развој креативно
подстиче и подржава, обезбеђују му право на рад у области васпитања и
образовања деце раног и предшколског узраста.

I

Академски енглески језик
Савремене теорије и праксе
предшколског васпитања
Васпитање за здравље
Антропомоторика деце
предшколског узраста
Учење у раном детињству
Методологија истраживачког
рада
*Еколошко васпитање деце
*Књижевно дело у раду са
децом
**Инклузивно образовање и
васпитање
**Информационе технологије
у предшколском образовању
***Дечје ликовно
стваралаштво
***Математичке игре
Стручна пракса 1

II
Припрема деце за
почетно читање и
писање
Почетно математичко
образовање
Музичко сценски израз
детета
Интердисциплинарност
и интермедијалност у
предшколском
васпитању
Стручна пракса 2
Студијски
истраживачки рад
Завршни рад

*студенти бирају 2 од 4 предмета
из предмета изборне групе 1
*студенти бирају 2 од 4 предмета
из предмета изборне групе 1
**студенти бирају 2 од 4 предмета
из предмета изборне групе 2

Студенти по завршетку студија стичу 120 ЕСПБ и звање

015 342 171
015 342 172
015 342 173

www.vivasabac.edu.rs
www.akademijasabac.edu.rs

Добропољска 5,Шабац

