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Стандард 1. Структура студијског програма 

 

Студијски програм садржи елементе утврђене законом. 

 

 

Опис структуре и садржаја студијског програма са методама извођења наставе 

(највише 500 речи) 

 

Назив студијског програма интегрисаних академских студија је Ветеринарска 

медицина. Академски назив који се стиче је Доктор ветеринарске медицине. Исход студија 

су компетиције које студентима омогућују примену стеченог знања у обављању послова 

који се односе на проблеме који се јављају у струци, пракси и научно-истраживачком раду. 

Интегрисане академске студије ветеринарске медицине трају 6 година. Структура и 

садржај програма су конципирани на основу савремених научних и стручних знања и 

искустава у овој области као и на основу захтева Европске асоцијасије ветеринарских 

високошколских установа (ЕАEVE) и на принципима болоњског процеса. Програми свих 

предмета су дефинисани на основу савремених научних и стручних достигнућа. Већ од 

прве године студија студентима се пружа могућност, да се према сопственим жељама, 

поред обавезних предмета, одлуче и за изборне предмете што омогућује  добијање ширих 

знања. У 11. семестру поред заједничких предмета студенти бирају један од понуђена три 

модула и то: безбедност хране, клиничка патологија и терапија фармских животиња и 

коња и клиничка патологија и терапија кућних љубимаца, а у оквиру модула поред 

обавезних постоје и изборни предмети. У 12. семестру студенти обављају обавезну праксу 

и обављају истраживачки рад и врше израду дипломског рада. 

Наставни процес се одвија кроз теоријски и практични облик наставе. Посебна 

пажња  је посвећена практичним вежбама (у лабораторијама факултета, као и на 

индустријским фармама, млекарама, индустријама меса, у стручним службама, 

ветеринарским амбулантама, научним институтима итд.). За наставу се се користе 

савремена наставна средства, учила  и помагала (препарати, модели, слике, видео-

филмови, анимације, схеме). Градиво се предаје усменим излагањем, демонстрацијама, 

презентацијама, практичним радом, писањем семинарских радова, консултацијама, и 

слично. Подстиче се самостални  и групни рад студената. Активност студената се 

континуирано прате и вреднују. Број освојених бодова је исказан према јединственој 

методологији. 

               Студијски програм интегрисаних студија ветеринарске медицине, формиран је у 

складу са следећим принципима:  

o Интегрисане студије ветеринарске медицине трају 6 година ( 12 семестара) 

o Једна школска година траје 12 месеци, подељена је на 2 семетра  

o Број предмета по семестру је 7 или 8 а у оквиру модула 6 или 7 

o Настава,  у току једног семестра, траје 15 недеља  

o Студент је  оптерећен активном наставом до 30 часова током једне радне недеље. 

o Интегрисане студије имају укупно 360 ЕСПБ, 60 по години, (30 по сваком 

семестру). 

o Укупан број ЕСПБ, за сваки предмет, студент остварује на основу степена 

извршавања предиспитних и испитних обавеза. 



o Оцењивање студената, се изводи оценама од 5-10, на основу ЕСПБ. 

o Обезбеђено је континуирано праћење и анализирање успешности студирања. 

o Предвиђено је оцењивање квалитета студијског програма, квалитета извођења 

наставе, квалитета наставника, адекватности  просторија, опреме итд. 

o Предмети су подељени на обавезне,  укупно 74, и изборне, укупно 44. 

o Настава се изоди у адекватним амфитеатрима, учионицама и вежбаоницама на 

факултету, као и на производним сточарским фармама, у млекарама, кланицама, у 

стручним ветеринарским службама и научним институтцијама. 

o У 12 семестру студенти обављају праксу у лабораторијама, ветеринарским 

амбулантама, фармама, ергелама, кланицама, млкарама и др., под надзором 

предметних наставника. У овом семестру студенти обављају и студијски 

истраживачки рад који им је основа за одабир теме и израду и писање дипломског 

рада. 

Евиденција:  
 

Прилог 1.1. - Публикација установе -  http://polj.uns.ac.rs/ 
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Стандард 2. Сврха студијског програма 

 

Студијски програм има јасно дефинисану сврху и улогу у образовном систему, доступну 

јавности.  

 

Опис (највише 500 речи) 

 

Сврха интегрисаних академских студија ветеринарске медицине је формирање високо 

образованих кадрова у области ветеринарских наука. Основна сврха ових студија  је да се 

студенти упознају са основним наукама, као што су анатомија, хистологија, физиологија и 

генетика животиња, микробиологија, као и са општеобразовним наукама (хемија, 

биохемија, биологија, статистика, са основама  научног-истраживња, итд). Ова знања треба 

да им омогуће суштинско разумевање и могућност практичне примене основних 

струковних дисциплина, како у пракси, тако и у научно истражвачком раду. Знања из 

области друштвено-економских наука,имају за сврху да студентима омогуће разумевање 

економију сточне производње, као и друштвену важност и оправданост ове производње;са 

аспекта производње здравствено безбедне хране, као и са принцима примене менаџмента у    

ветеринарској пракси. Они треба да познају и алтернативне технологије производње,као и 

технологију производње нековенционалних и егзотичних врста животња,које имају 

привредни и научни значај. Ове технологије су обухваћене програмима појединих 

обавезних или изборних предмета. 

Стечена знања из општеобразовних наука,омогућава да студенти науче и адекватно 

користе основне биолошке, еколошке, генетичке и еволуционе појмове. Да се упозна са 

основним физичким, хемијским и биохемијским процесима битним за функционисање 

живих органзама, с једне стране и упознавање са  функционисањем уређаја и инструмената 

сакојима ће се сусретати током студијског програма. Студенти добијају опширна знања из 

анатомије, хистологије, физиологије, патолошке анатомије и физиологије, неопохдана за 

праћење клиничких предмета. Упознавају се са теоријским и практичним аспектима 

клиничке патологије, дијагностике, терапије и превенције у циљу припремања студената за 

непосредно укључивање у клиничку праксу. Студенти треба да науче, да препознају 

симптоме појединих обољења, примене неопходна дијагностичка испитивања и 

самостално одреде клиничке процедуре у циљу постављања дијагнозе и диференцијалне 

дијагнозе. Да предузму одговарајућу терапију и превентиву у свим случајевима обољења 

неинфективне и инфективне етиологије, а које представњају део свакодневне клиничке 

праксе. 

Да омогући студентима разумевање главних хазарда у контексту безбедности хране и 

улоге ветеринарске медицине у очувању здравља људи. Принципима модерне ветринарске 

инспекције, улоге и активности ветеринара у менаџменту безбедности хране. Обука 

студената у примени вештина из области система квалитета, заштите животне средине. 

Стицање знања о правима, дужностима и обавезама које проистичу из Закона о 

ветеринарству и других прописа; да правилно примењују Закон о управном поступку 

током рада у својству органа државне управе или као носиоц јавног овлашћења и да на 

правилан начин примењује ветеринарске прописе у свакодневном стручном и научном 

раду. 

Евиденција :  

Прилог 1.1. - Публикација установе -  http://polj.uns.ac.rs/  

http://polj.uns.ac.rs/


 

Стандард 3. Циљеви студијског програма 

 

Студијски програм има јасно дефинисане циљеве.  

 

Опис (највише 500 речи) 

 

Програм интегрисаних академских студија Ветеринарске медицине, треба да обезбеди 

постизање следећих циљева: 

 Да стечена знања и искуства, буду логична надоградња њиховог општег (основног) 

и средњошколског образовања. 

 Да су оспособљени  за високостручни непосредан рад у здравственој заштити 

животиња. 

 Осопособљеност студента да, у условима свакодневне праксе, професионално 

примењује савремене и ефикасне технологије и методе у превенцији, дијагностици 

и терапији. 

 Да студент стекне знања и вештине, које ће му омогућити да повећава ефикасност 

рада на пословима здравствене заштите животиња и контроле намирница 

анималног порекла. 

 Да је способан за планирање и практичну организацију одрживе здравствене 

заштите животиња, уз очување животне средине. 

 Да се формирају стручњаци који могу активно и ефикасно пратити сва савремена 

достигнућа и, њиховом применом у пракси, даље развијати и унапређивати 

ефикасност здравствене заштите животиња. 

 Да ови стручњаци буду способни да своја знања преносе другима и да, на тај начин, 

утичу на проширивање ефикасне и економичне здравствене заштите животиња. 

 Да студенти развију способности тимског рада. 

 Да завршени студенти могу самостално примењивати и развијати нове поступке и 

методе у ветеринарској медицини. 

 Да стечена знања и вештине могу користити за своје даље стручно усавршавање, 

као и за завршавање виших степана стручног и научног образовања, као што су 

специјалистичке и докторске студије. 

 
 

Евиденција : 

Прилог 1.1. - Публикација установе -  http://polj.uns.ac.rs/  
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Стандард 4: Компетенције дипломираних студената 

 

Савладавањем  студијског програма  студент  стиче  опште  и  предметно-специфичне 

способности које су у функцији квалитетног обављања стручне, научне и уметничке 

делатности.  

 

Опис општих и предметно-специфичних компетенција студената (највише 200 речи) 

 

Опис исхода учења (највише 200 речи) 

 
Доктори ветеринарске медицине, су компетентни, квалификовани за решавање реалних 

практичних проблема из области заштите здравља животиња и контроле намирница анималног 

порекла. Компетенција, укључује развој критичког мишљења, способност анализе и решавања 

проблема, са јасном представом о добрим и лошим странама донесених одлука и поступака.   

Стечено знање, студенту интегрисаних академских студија, обезбеђује стручност, односно 

компетенције за рад у: 

 ветеринарским амбулантама, станицама и клиникама, 

 саветодавним стручним службама,  

 у кланицама, млекарама и другим индустријским погонима везаним за производе 

анималног порекла, 

 у инспекцијској служби, 

 у средњешколском образовању и слично 

 у високошколским установама (уз даље усавршавање),  

 специјалистичким и научним институтима (уз даље усавршавање). 

 

По завршетку студија, студенти на овом нивоу образовања имају следеће способности 

(вештине): 

 

 способност професионалне примене стеченог знања, 

 изграђеност потребе коришћења стручне литературе, 

 способност смишљања и одбране аргумената, те решавања проблема унутар поља 

студирња, 

 способни су за пренос информација, идеја, проблема и решења, како стручној тако и 

широкој јавности,  

 изграђене  вештине учења, које су неопходне за даљи наставак студирања, на вишим 

образовним нивоима (специјалистичке и докторске студије). 

 

       Након завршетка овог студијског програма, стиче право на академски назив доктор 

ветеринарске медицине. 

 

Евиденција :  

 

Прилог 4.1. - Додатак дипломе 
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KURIKULUM INTEGRISANIH STUDIJA VETERINARSKE MEDICINE 
 
 

Godina 

studija 

Naziv predmeta Predavanja Vežbe ESPB 

I. GODINA I II 60 

1 Biologija 2+2   4 

2 Biofizika 2+2   3 

3 Hemija 2+3   4 

4 Anatomija I 4+4   8 

5 Veterinarska etika 1+1   2 

6 Predmet izbornog bloka I 2+1   3 

7 Predmet izbornog bloka II 3+2   3.5 

Ukupno:   15+15   27.5 

8 Biohemija   3+2 7 

9 Anatomija II   4+6 9 

10 Statistika   1+1 3 

11 Krmno i otrovno bilje   1+1 2 

12 Histologija sa embriologijom 1   2+2 5 

13 Predmet izbornog bloka III   2+1 3 

14 Predmet izbornog bloka IV   2+2 3.5 

Ukupno:     15+15 32.5 

II. GODINA III IV 60 

15 Veterinarska fiziologija I 3+3   6 

16 Histologija sa embriologijom II 3+3   6 

17 Mikrobiologija 4+3   6.5 

18 Veterinarska genetika 2+1   4 

19 Topografska anatomija 1+1   2.5 

20 Predmet izbornog bloka V 2+2   3 

21 Predmet izbornog bloka VI 1+1   2 

Ukupno:   16+14   30 

22 Veterinarska fiziologija II   3+3 7 

23 Imunologija   2+2 4 

24 Parazitologija   2+4 4 

25 Stočarstvo   2+2 4 

26 Etologija   1+1 2.5 

27 Zoohigijena   2+2 3 

28 Predmet izbornog bloka VII   1+1 2 

29 Predmet izbornog bloka VIII   2+2 3.5 

Ukupno:     15+17 30 

III. GODINA V VI 60 

30 Opšta patološka fiziologija 2+3   4 

31 Opšta patološka morfologija 3+3   6 

32 Farmakologija sa toksikologijom I 3+2   6 

33 Ishrana 3+3   6 

34 Predmet izbornog bloka IX 2+2   3.5 

35 Predmet izbornog bloka X 2+2   3.5 

Ukupno:   15+15   29 

36 Specijalna patološka morfologija   4+4 7 

37 Farmakologija sa toksikologijom II 3+2 6 



38 Specijalna patološka fiziologija   2+2 6 

39 Opšta klinička dijagnostika   3+4 6 

40 Parazitske bolesti   2+2 4 

41 Predmet izbornog bloka XI   1+1 2 

Ukupno:     15+15 31 

IV. GODINA VII VIII 60 

42 Radiološka i ultrazvučna dijagnostika 2+1   3 

43 Bolesti kopitara I 2+1   4 

44 Bolesti pasa i mačaka I 2+2   4 

45 Bolesti preživara I 3+3   5 

46 Reprodukcija domaćih životinja 3+2   6 

47 Veterinarska epidemiologija 3+2   4 

48 Predmet izbornog bloka XII 2+2   5 

Ukupno:   17+13   31 

49 Bolesti kopitara II   1+2 3 

50 Bolesti pasa i mačaka II   2+2 4 

51 Bolesti preživara II   2+2 4 

52 Bolesti svinja   3+3 5 

53 Porodiljstvo i patologija reprodukcije domaćih životinja   3+3 5 

54 Opšta hirurgija sa anesteziologijom   2+2 4 

55 Predmet izbornog bloka XIII   1+2 4 

Ukupno:     13+16 29 

V. GODINA IX X 60 

56 Bolesti riba i akvatičnih organizama 2+2   3 

57 Bolesti divljih životinja 1+1   2 

58 Bolesti živine 3+2   3 

59 Specijalna hirurgija sa ortopedijom i oftalmologijom I 2+3   4 

60 Higijena mesa I 3+2   6 

61 Infektivne bolesti I 3+2   5 

62 Predmet izbornog bloka XIV 2+2   5 

Ukupno:   16+14   28 

63 Specijalna hirurgija sa ortopedijom i oftalmologijom II   1+2 3 

64 Higijena mesa II   2+3 5 

65 Infektivne bolesti II   3+2 6 

66 Higijena mleka   2+2 5 

67 Radiobiologija i radijaciona higijena   2+1 2 

68 Bolesti pčela   1+1 2 

69 Predmet izbornog bloka XV   2+2 5 

70 Predmet izbornog bloka XVI   1+1 3 

Ukupno:     14+14 31 

VI. GODINA XI   60 

71 Zakonski propisi 1+1   3 

72 Sudska veterinarska medicina 3+3   6 

73 Ekonomika i menadžment u veterinarskoj medicini 1+1   2 

74 Veterinarska legislativa i zvanične kontrole u bezbednosti hrane 1+1   2 

  Izborni modul 1: Bezbednost hrane       

1 Analiza rizika u bezbednosti hrane 2+1   3 

2 Alimentarna oboljenja ljudi 1+1   2 

3 Tehnologija mesa i proizvodi od mesa 2+1   3 

4 Tehnologija mleka i proizvodi od mleka 1+1   2 

5 Izborni predmet 1 1+1   2 



6 Izborni predmet 2 1+1   2 

  Izborni modul 2:Klinička patologija i terapija farmskih životinja i konja 

7 Sportska medicina konja 1+1   2 

8 Zdravstveni status krava u ranoj laktaciji 1+1   2 

9 Anesteziologija i operativne tehnike kod farmskih životinja i 

konja 

1+1   2 

10 Klinička hematologija i biohemija farmskih životinja i konja 1+1   2 

11 Laboratorijska dijagnostika infektivnih oboljenja farmskih 

životinja i konja 

1+1   2 

12 Izborni predmet 1       

13 Izborni predmet 2       

  Izborni modul 3: Klinička patologija i terapija kućnih ljubimaca   

14 Interna medicina kućnih ljubimaca sa aspekta simptoma 

pacijenta 

2+2   4 

15 Klinička hematologija i biohemija kućnih ljubimaca 1+1   2 

16 Laboratorijska dijagnostika infektivnih oboljenja kućnih 

ljubimaca 

1+1   2 

17 Reprodukcija pasa i mačaka 1+1   2 

18 Izborni predmet 1 1+1   2 

19 Izborni predmet 2 1+1   2 

20 Stručna praksa     10 

21 Studijski istraživački rad     5 

Ukupno:   13+15   60 

21 Diplomski rad     18 

        360 

 

Izborni predmeti 
  

  IZBORNI PREDMETI 

Predmeti izbornog bloka 1. 

1 Latinski jezik 

2 Istorija veterinarske medicine 

Predmeti izbornog bloka 2. 

3 Engleski jezik 

4 Principi ćelijske biologije 

Predmeti izbornog bloka 3. 

5 Ekologija i primenjena zoologija u veterinarskoj medicini 

6 Sociologija 

Predmeti izbornog bloka 4. 

7 Informatika 

8 Primenjena informatika 

Predmeti izbornog bloka 5. 

9 Osnovi laboratorijske tehnike u morfologiji 

10 Uzgoj i briga o laboratorijskim životinjama 

Predmeti izbornog bloka 6. 

11 Gajenje i nega sportskih konja 

12 Gajenje i nega pčela 

Predmeti izbornog bloka 7. 

13 Gajenje i nega ovaca i koza 

14 Gajenje i nega farmskih životinja 

Predmeti izbornog bloka 8. 



15 Kvalitet hrane za životinje 

16 Kinologija/ Farmakognozija/ Molekularne tehnike 

Predmeti izbornog bloka 9. 

17 Laboratorijske tehnike u patološkoj fiziologiji 

18 Zaštita životne sredine… 

Predmeti izbornog bloka 10. 

19 Nutritivna patologija 

20 Intezivna proizvodnja u akvakulturi 

Predmeti izbornog bloka 11. 

21 Fiziologija životinja u ZOO vrtovima 

22 Laboratorijske tehnike u parazitologiji 

Predmeti izbornog bloka 12. 

23 Klinička patološka fiziologija i laboratorijska dijagnostika 

24 Imunološke tehnike u laboratorijskoj dijagnostici 

Predmeti izbornog bloka 13. 

25 Imunoprofilaksa 

26 Analgezija i i intenzivna nega hirurških pacijenata 

Predmeti izbornog bloka 14. 

27 Bolesti podmlatka preživara 

28 Reprodukcija divljih životinja 

Predmeti izbornog bloka 15. 

29 Vektori i zoonoze 

30 Tropske bolesti životinja 

Predmeti izbornog bloka 16. 

31 Poremećaji funkcije mlečne žlezde 

32 Poremećaji ponašanja pasa i mačaka 

Predmeti izbornog bloka 17. i 18. iz modula „Bezbednost hrane“ 

  (biraju se dva predmeta) 

33 Metode ispitivanja hrane animalnog porekla 

34 Osiguranje kvaliteta u farmskoj proizvodnji 

35 Kvalitet namirnica animalnog porekla 

36 Longitudinalno i integrisano osiguranje bezbednosti mesa 

  Predmeti izbornog bloka 17. i 18. iz modula 

  "Klinička patologija i terapija farmskih životinja i konja" , 

  (biraju se dva predmeta) 

37 Hromost kod goveda i konja 

38 Biotehnologija u reprodukciji farmskih životinja i konja 

39 Klinička dijetetika farmskih životinja i konja 

40 Osnovi kliničke farmakologije i toksikologije farmskih životinja i konja 

Predmeti izbornog bloka 17. i 18. iz modula 

  „Klinička patologija i terapija kućnih ljubimaca“, 

  (biraju se dva predmeta) 

41 Anesteziologija i operativne tehnike kućnih ljubimaca 

42 Klinička dijetetika kućnih ljubimaca 

43 Klinička dijetetika kućnih ljubimaca 

44 Osnovi kliničke farmakologije i toksikologije kućnih ljubimaca 

Predmeti izbornog bloka 14. 

27 Bolesti podmlatka preživara 

28 Reprodukcija divljih životinja 

 Predmeti izbornog bloka 15. 

29 Vektori i zoonoze 



30 Tropske bolesti životinja 

Predmeti izbornog bloka 16. 

31 Poremećaji funkcije mlečne žlezde 

32 Poremećaji ponašanja pasa i mačaka 

Predmeti izbornog bloka 17. i 18. iz modula „Bezbednost hrane“ 

  (biraju se dva predmeta) 

33 Metode ispitivanja hrane animalnog porekla 

34 Osiguranje kvaliteta u farmskoj proizvodnji 

35 Kvalitet namirnica animalnog porekla 

36 Longitudinalno i integrisano osiguranje bezbednosti mesa 

  Predmeti izbornog bloka 17. i 18. iz modula 

  "Klinička patologija i terapija farmskih životinja i konja" , 

37 Hromost kod goveda i konja  

38 Biotehnologija u reprodukciji farmskih životinja i konja 

39 Klinička dijetetika farmskih životinja i konja 

40 Osnovi kliničke farmakologije i toksikologije farmskih životinja i konja 

Predmeti izbornog bloka 17. i 18. iz modula 

  „Klinička patologija i terapija kućnih ljubimaca“, 

  (biraju se dva predmeta) 

41 Anesteziologija i operativne tehnike kućnih ljubimaca 

42 Klinička dijetetika kućnih ljubimaca 

43 Klinička dijetetika kućnih ljubimaca 

44  Osnovi kliničke farmakologije i toksikologije kućnih ljubimaca 

 

 
 


