
Информација за студенте који поново уписују прву годину интегрисаних академских 

студија ветеринарске медицине на Факултету ветеринарске медицине Универзитета 

у Београду 

Факултет ветеринарске медицине Универзитета у Београду је Одлуком број 612-00-

00482/5/2020-03 од 28.05.2021. године Националног тела за акредитацију и проверу 

квалитета у високом образовању испунио прописане стандарде за акредитацију студијског 

програма Интегрисане академске студије Ветеринарска медицина у оквиру образовно-

научног поља Медицинске науке и научне области Ветеринарске науке. У складу са 

претходно наведеним, студенти који су уписали интегрисане академске студије на 

Факултету ветеринарске медицине школске 2021./2022. године своје студије започињу по 

новом реакредитованом студијском програму. 

Имајући у виду претходно наведено, постоје оправдани разлози да сви студенти 

који у школској 2020./2021. години нису испунили услов за упис друге године студија, 

изврше поновни упис прве године студија по новом реакредитованом студијском 

програму. 

1. Према реакредитованом студијском програму из 2021. године студије на 

интегрисаним академским студијама ветеринарска медицина су, у односу на 

студијски програм на истој врсти студија из 2014. године – 6 година или 12 

семестара – 360 ЕСПБ, скраћене на 5,5 година, односно 11 семестара – 330 

ЕСПБ. 

2. Између два студијска програма, из 2014. године и 2021. године, не постоје 

апсолутно никакве разлике у називу звања које студенти стичу по 

завршетку студија. Студенти добијају исто звање после 5,5 година 

студирања и освојених 330 ЕСПБ према студијском програму из 

2021.године као и оно које су добијали према студијском програму из 

2014.године  - доктор ветеринарске медицине.  

3. За разлику од студијског програма на интегрисаним академским студијама из 

2014.године, студијски програм на наведеним студијама из 2021. године не 

садржи модуле тако да сви студенти слушају исте изборне предмете током 10 

семестара, док се у 11 семестру организује пракса кроз два блока под називом 

„Клиника“ и „Хигијена и технологија хране животињског порекла, управно 

ветеринарство, лабораторијска пракса“. 

4. Као што је претходно наведено, на завршној години студија у 11. семестру, 

према студијском програму из 2021. године уводи се ротациона стручна 

пракса у којој студенти стичу вештине садржане у листи компетенција првог 

дана. Ротациону стручну праксу чини седам обавезних предмета 

распоређених у два блока. Ротациона пракса не постоји у студијском 

програму интегрисаних академских студија из 2014. године. Комптенција 

првог дана, најпростије објашњено,  омогућава да студент непосредно по 

завршетку студирања може одмах да самостално обавља послове лекара 

ветеринарске медицине.  

5. Студијски програм из 2021. године нуди велику изборност предмета - листе 

изборних предмета садрже најмање двоструко већи број предмета у односу на 

број предмета који се бира. 



У оквиру реакредитованог студијског програма из 2021. године уводе се одређени 

нови предмети који нису били саставни део студијског програма из 2014. године, као 

на пример предмет „Једно здравље“ чијим се увођењем у наставни програм прате 

савремени трендови о неопходности чврстог повезивања ветеринарске и хумане 

медицине, а све у циљу заштите здравља људи. 

Студијски програм на интегрисаним академским студијама ветеринарске медицине из 

2021. године ће бити акредитован код иностраног акредитационог тела 

(ASIN – акредитационо тело из Немачке) чиме ће стећи међународну препознатљивост, 

што ће у значајној мери олакшати мобилност студената Факултета ветеринарске медицине 

Универзитета у Београду. Поред овога, стечена диплома студената на Факултету 

ветеринарске медицине добијањем сертификата страног акредитационог тела имаће већи 

значај и биће такође међународно препозната што отвара боље могућности за 

усавршавање и рад у иностаранству. 

 

 


