УНИВЕРЗИТЕТ У БЕОГРАДУ - Преглед висине школарине за мастер академске студије
за школску 2015/2016. годину
Висина школарине
ФАКУЛТЕТ
Архитектонски факултет
Грађевински факултет
Електротехнички факултет
Машински факултет
Рударско-геолошки факултет
Саобраћајни факултет
Технолошко-металуршки факултет
Технички факултет у Бору
Факултет организационих наука
Менаџмент у јавном сектору
Менаџмент
Управљање пословањем
Менаџмент у управи
International Business and Management

Пољопривредни факултет
Шумарски факултет
Економски факултет
Макроекономија привреда у транзицији
Квантитативне финансије
Правни факултет
(мастер права)

(европске интеграције)

Православни богословски факултет
Филозофски факултет

Држављани РС

Страни
студенти

( у динарској
противвредности)

240.000, 00 дин
100.000,00 дин
147.000,00 дин
66.000, 00 дин
96.900,00 дин
150.000,00 дин
70.000, 00 дин
66.000, 00 дин
171.000,00

3.000 €
2.400 €
2.500 €
2.400 €
1.950 €
2.500 €
4.400 €
2.000 €
2.500 €

198.000,00
210.000,00
228.000,00
2.550 €
4.540 € ***

2.700 €
2.800 €
3.000 €
3.550 €
5.140 € ***

100.000,00 дин
120.000,00 дин
134.640,00 дин
1000-2000 €
3000-6000 €

2.200 €
2.000 €
1.500 €
1000-2000 €
3000-6000 €

91.000,00 дин
140.000,00 дин

2.100 €

105.000,00 дин

1.000 €

130.720,00 дин
218.544,00 дин

226.519 дин
226.519 дин

125.000,00 дин

2500 - 6.000 €**

Факултет политичких наука
Интердисциплинарне студије југоисточне Европе
Regional Masters program in Peace Studies

108.000,00 дин
3.900 €*
1.500 €

2.000 €
4.900 €*
1.500 €

Факултет безбедности
Учитељски факултет
Медицински факултет
Јавно здравље,Фармацеутска медицина, Неуроетика и
Медицинско право и етика
Менаџмент у систему здравствене заштите
Факултет спорта и физичког васпитања

109.900,00 дин
111.000,00 дин

2.500 €

220.000,00 дин
270.000,00 дин

2.500-2900 €
3.500 €

147.000,00 дин

2.000 €

Факултет за специјалну едукацију и рехабилитацију

108.000,00 дин

1.800 €

Стоматолошки факултет
Математички факултет
Физички факултет
Хемијски факултет
Факултет за физичку хемију
Биолошки факултет

165.000,00 дин
66.000,00 дин
120.000,00 дин
60.000,00 дин

4.000 €
3.000 €
4.500 €
1.800 €

Образовање наставника предметне наставе, Друштво, држава,
транзиција

Филолошки факултет

80.000,00 дин

2.500 €

160.000 дин ****
3.500 €
(на српском)
4.500 €

Географски факултет
Универзитет у Београду - Студије при Универзитету

- мастер академске студије Европска и међународна политика и
управљање кризом;
- Менаџмент пословних перформанси; Предузетнички менаџмент,
Религија у друштву, култури и европским интеграцијама и Рачунарство у
друштвеним наукама;
- Образовне политике
- Тероризам, организовани криминал и безбедност

95.000,00 дин

( на енглеском)

4.500 €

130.000,00 дин

2.600 €

120.000,00 дин

2.500 €

98.000,00 дин
118.000,00 дин

2.000 €
2.500 €

* износ школарине за обе године студијског програма у колони за држављане Србије се за наведени студијски програм
односи и на држављане, Румуније, Бугарске, Турске, Црне Горе, Хрватске, Македоније, Албаније, БиХ, а у колони
страни држављани на држављане осталих земаља
** износ школарине за студенте- стране држављане који захтевају консултативни рад на енглеском језику
*** износ школарине за 3 семестра
**** износ школарине за студенте држављане бивше СФРЈ ван ЕУ

