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 Универзитет Унион основан је 2005. 

године. Основала су га три факултета, и то: 

Факултет за градитељски менаџмент, 

Факултет за дизајн и Факултет за индустријски 

менаџмент (касније: Факултет за пословно 

индустријски менаџмент). Касније су 

приступили као суоснивачи Универзитета: 

Београдска банкарска академија – Факултет 

за банкарство, осигурање и финансије, 

Правни факултет Универзитета Унион (раније: 

Факултет за пословно право), Рачунарски 

факултет, Факултет за менаџмент некретнина, 

Факултет за предузетнички бизнис и Виша 

школа за еколошки инжењеринг. У марту 

2010. године из састава Универзитета 

иступају: Факултет за градитељски 

менаџмент, Факултет за менаџмент 

некретнина, Факултет за предузетнички 

бизнис и Виша школа за еколошки 

инжењеринг. Након гашења Факултетa за 

дизајн, 2011. године, Универзитет Унион чине 

само четири факултета: Факултет за 

индустријски менаџмент, Београдска 

банкарска академија – Факултет за 

банкарство, осигурање и финансије, 

Рачунарски факултет и Правни факултет 

Универзитета Унион. Међутим, већ следеће 

године, Универзитету приступа (тада) 

Факултет сценских и примењених уметности – 

Академија лепих уметности (данас: Академија 

лепих уметности „Тодорис“) а убрзо затим, у 

лето 2013. године и Факултет за правне и 

пословне студије др Лазар Вркатић. У априлу 

2015. године Факултет за пословно 

индустријски менаџмент иступа из састава 

Универзитета Унион, тако да Универзитет 

данас чинe: Рачунарски факултет, 

Београдска банкарска академија – 

Факултет за банкарство, осигурање и 

финансије, Правни факултет Универзитета 

Унион, Академија лепих уметности 

„Тодорис“ и Факултет за правне и 

пословне студије др Лазар Вркатић. 

 Универзитет обавља делатност 

високог образовања у четири поља, и то 

пољима:  природно-математичких наука, 

друштвено-хуманистичких наука, техничко-

технолошких наука и уметности. Сви 

студијски програми у оквиру наведених поља 

остварују се на факултетима – члановима 

Универзитета. Студијски програми остварују 

се у сва три нивоа академских студија. Сви 

факултети остварују студијске програме у 

складу са Болоњском декларацијом. 

 Као заједница високошколских 

установа Универзитет омогућава размену 

знања и искустава у различитим образовно-

научним пољима. Циљ обављања делатности 

Универзитета је омогућавање законитог и 
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успешног функционисања факултета у 

његовом саставу на традицијама и 

вредностима Републике Србије и Европе, а 

нарочито образовање подмладка у складу са 

израженом намером Србије да се прикључи 

Европској унији и прихвати комплекс 

европских вредности – acquis communautaire, 

владавину права и посредује савремене 

резултате науке.  

 Универзитет сарађује и са 

ваневропским универзитетима и отворен је за 

сваку сарадњу у области образовања и науке 

на принципима равноправности, узајамног 

поштовања и објективности. 

 У реформи образовања и процесу 

стабилизације и придруживања ЕУ 

Универзитет настоји да оствари што виши 

квалитет образовања студената као субјеката 

образовног процеса. У том циљу Универзитет 

настоји да формулише модерне студијске 

програме, да обезбеди квалитетан 

наставнички кадар и да уз високо поштовање 

студената као равноправних сарадника у 

истом послу, постави високе захтеве 

квалитетног образовања.  

 Универзитет је квалитетан онолико 

колико су колико су његови свршени студенти 

добри стручњаци и поштени грађани. Ово је 

приватан универзитет, не финансира се из 

буџета и не може да опстане ако не ради 

добро. Време махања дипломама је прошло. 

Желимо стручњака коме неће бити тешко да 

свакога дана одбрани своје звање. 

 Седиште Универзитета је у Београду, 

у историјском делу града, у ул. Косанчићев 

венац бр. 2/5.Универзитетом руководе: 

Ректор: Проф. др Гордана Вукелић 
Проректори: 
Проф. др Слађана Јовановић 
Проф. мр Саша Филиповић 
Председник Савета Универзитета: 
Слободан Вукадиновић 
Заменик председника Савета 
Универзитета: 
Доц. др Душан Вујошевић 
Председник Студентског парламента: 
Бојана Ранковић 
Заменик председника Студентског 
парламента: 
Давид Станковић 
Студент проректор: 
Исидора Константиновић 
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ФАКУЛТЕТИ У САСТАВУ УНИВЕРЗИТЕТА 
 

 
Рачунарски факултет 
 
 Рачунарски факултет Универзитета Унион 
акредитован је као установа чији су студијски 
програми акредитовани у три поља: природно-
математчко, техничко-технолошко  и уметничко поље, 
у свим нивоима студија. На факултету постоје 
основне академске студије (рачунарске науке, 
рачунарско инжењерство и рачунарски дизајн), 
основне струковне студије (информационе технологије), мастер и докторске студије. За упис на 
академске студије полаже се пријемни испит из математике и информатике, односно из сликања и 
цртања, док је за трогодишње студије потребно имати минимум 51 бод на пријемном испиту из 
информатике.  

 Основне академске студије трају четири године и носе 240 бодова по ЕСПБ и то кроз следеће 
студијске програме: 

 Рачунарске науке, 
 Рачунарско инжењерство, 
 Рачунарски дизајн. 

 Основне струковне студије трају три године и носе 180 бодова по ЕСПБ, на следећем 
студијском програму: 

 Информационе технологије. 

 Мастер студије трају једну годину и носе 60 бодова по ЕСПБ. Упис на мастер студије је до 01. 
новембра, а истога дана почиње и настава. На Рачунарском факултету изводе се следећи 
мастер програми: 

 Рачунарске науке, 
 Рачунарско инжењерство, 
 Софтверско инжењерство, 
 Информациони системи, 
 Рачунарски дизајн. 

 Докторске студије трају три године и носе 180 бодова по ЕСПБ. Упис на докторске студије је 
до 01. новембра, а истога дана почиње и настава. На Рачунарском факултету изводе се 
следећи докторски програми: 

 Рачунарске науке, 
 Рачунарско инжењерство. 

 

 Смештен у самом центру Београда, Рачунарски факултет је основан 2003. године као први 

приватни факултет на коме се искључиво студирају рачунарске дисциплине. Сваке године РАФ 

стипендира 10 најбоље пласираних матураната на Српској информатичкој олимпијади. Кандидати 

заинтересовани за стипендије могу поднети захтев факултету. Рачунарски факултет и Друштво 

математичара Србије,  организује информатичко такмичење „RAF Challenge“, kao i IT seminar pod 

nazivom „RAF IT Days“ за ученике средњих школа из Србије.  

 Факултет стално иновира студијске програме, набавља најсавременију опрему и тиме 

омогућава квалитетно извођење наставе. Настава се изводи у малим групама, чиме је 

интерактивност студената и наставника подигнута на највиши ниво. Циљ факултета је да његови 

студенти одмах по завршетку студија нађу добро плаћен посао.  

В.д. декана:  Доц. др Драган Милетић 
Седиште: Кнез Михаилова 6/VI 
Контакт:  011/2627-613 
e-mail:  raf@raf.edu.rs 
website: www.raf.edu.rs 

mailto:raf@raf.edu.rs
http://www.raf.edu.rs/
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Београдска банкарска академија –  
- Факултет за банкарство, осигурање и 
финансије 
 
 Београдска банкарска академија – Факултет за банкарство, 
осигурање и финансије представља високошколску установу која је 
утемељена на искуству великог броја универзитетских професора, 
научника и експерата из економије, бизниса, финансија, банкарства, 
осигурања и осталих сродних области. Концепција, организација, 
методи и технике рада Факултета у потпуности оправдавају 
назив ''School of excellence'', који компанијама, банкама и другим 
финансијским институцијама обезбеђује стручњаке високог степена знања и компетенција. 
 Због свега наведеног, Београдска банкарска академија – Факултет за банкарство, осигурање и 
финансије већ неколико година уназад рангиран је као један од најбољих факултета у области 
друштвено-хуманистичких наука. 
Факултет изводи следеће студијске програме: 
ОСНОВНЕ АКАДЕМСКЕ СТУДИЈЕ (180 ЕСПБ) - студијски програм ЕКОНОМИЈА И ФИНАНСИЈЕ: 
- БАНКАРСТВО, ОСИГУРАЊЕ И ФИНАНСИЈЕ 
- ФИНАНСИЈЕ И РАЧУНОВОДСТВО 
МАСТЕР АКАДЕМСКЕ СТУДИЈЕ на студијским програмима: 
- ИНВЕСТИЦИОНО БАНКАРСТВО (120 ЕСПБ)  
- БАНКАРСТВО, ФИНАНСИЈЕ И БИЗНИС (120 ЕСПБ)  
- МАРКЕТИНГ МЕНАЏМЕНТ (60 ЕСПБ)  
ДОКТОРСКЕ АКАДЕМСКЕ СТУДИЈЕ (180 ЕСПБ) на студијском програму:  
- ФИНАНСИЈЕ  
 
 Концепција, организација и методи рада Факултета у потпуности одговарају захтевима 
савремене пословне праксе, односно компанијама, банкама и другим финансијским институцијама 
обезбеђују стручњаке високог степена знања и компетенција. 
 У току студија, сваком студенту обезбеђена је стручна пракса у трајању од најмање три 
месеца у банкама, осигуравајућим компанијама и другим финансијским институцијама. Настава на 
Факултету изводи се у малим студијским групама и у различитим наставним облицима (предавања, 
вежбе, семинари, креативне радионице и др.). Методи извођења наставе обезбеђују процес 
суштинског, а не формалног учења, интерактиван однос студената и наставника у којем је акценат 
стављен на активост студената. Када је у питању уџбеничка литература, користе се преводи уџбеника 
из којих се учи на престижним евопским и америчким универзитетима. 
 Студенти Факултета се у току студија обучавају за рад на специјалном софтверу који се 
користи у банкарском пословању, анализирају реалне случајеве и потом стечена знања примењују 
приликом обављања професионалне праксе. Поред тога, у току студија студенти добијају 
међународно признати сертификат којим се потврђује њихова информатичка компетентност, односно 
да су положили ECDL тест. 
 Факултет је успоставио и развио сарадњу са угледним иностраним универзитетима и 
факултетима, међу којима су Универзитет Рединг, Факултет за бизнис и право Универзитета 
примењених наука у Франкфурту, Универзитет Софиа Антиполи у Ници, Универзитет Торино, 
Универзитет Рим, Економски факултет Универзитета Коимбра, Универзитет у Истанбулу и многи 
други. Поред академске, Факултет је обезбедио сарадњу са FINRA (Националним удружењем 
брокера и дилера хартија од вредности САД) чиме је студентима отворио могућност прфесионалног 
развоја кроз полагање испита серије 65 за добијање међународне лиценце инвестиционг саветника. 
Студирајте код нас.  
 На основу праћења студената који су до сада дипломирали, уочено је да њих 80% добија 
посао у првих шест месеци након завршетка студија. Наши студенти запошљавају се у пословним 
банкама, Народној банци, великим корпорацијама и другим домаћим и иностраним финансијским 
организацијама. 
 
Декан:  Проф. др Хасан Ханић 
Седиште: Змај Јовина 12, 11000 Београд  
Телефон: 011 26 21 730  
e-mail:  office@bba.edu.rs 
website: www.bba.edu.rs 
  

 
 

mailto:office@bba.edu.rs
http://www.bba.edu.rs/
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Правни факултет Универзитета Унион 
 
 Факултет је основан 2001. године, под називом Факултет за пословно 
право, Након четири године, Факултет је 2005. године променио назив у 
Правни факултет и приступио Универзитету Унион у Београду. 
Основни задатак који је Факултет поставио у свом раду је да припреми 
студенте/киње да постану одговорни професионалци и професионалке, 
лидери и лидерке у обављању правних послова, пословном окружењу, 
државним органима и у приватном животу, као и да учествују у изграђивању 
права и правних институција у друштву. 
 Основни циљ Факултета је да постане академски центар, познат како у 
националним, тако и у међународним оквирима по високом квалитету наставе 
и научноистраживачког рада, али и активан у процесима развоја Србије и 
региона. 
 Преносећи студентима и студенткињама правничка знања и вештине и припремајући их за 
правничку професију, Факултет кроз све своје активности покушава да промовише основне 
вредности демократске политичке културе – пре свега културу толеранције, аргументованог дијалога 
и етичног поступања. Факултет је посвећен неговању академских и научних слобода. У свакодневном 
раду Факултета се подстиче размена мишљења и идеја, и култура научног рада међу запосленима и 
студентима. Коначно, Факултет стимулише креативност и иновативност студената и студенткиња и 
отворен је и спреман да подржи њихове идеје и иницијативе. 
 Правни факултет Универзитета Унион у Београду се препознаје по модерном начину 
изучавања правних дисциплина који укључује спој теоријске и практичне наставе.  
 Студијски програми су конципирани и усаглашени са одговарајућим програмима европских 
факултета. 
 На Факултету предају или су предавали еминентни професори и истакнути правни 
стручњаци из праксе укључујући проф. др др х.ц. Владимира Водинелића, проф. др Весну Ракић-
Водинелић, проф. др емеритус Момчила Грубача, проф. др Драгољуба Поповића, проф. др Јакова 
Радишића, проф. др Зорана Ивошевића као гостујућег професора, проф. др Богољуба 
Милосављевића, проф. др Душана Китића, проф. др Златка Стефановића и др. 
 Препознатљив допринос у настави даје и група младих наставника која се школовала 
на престижним иностраним факултетима као што су London School of Econimics, Sorbonne, Columbia 
University, Central European University, University of Connecticut, University of Leicester и др. 
 Наставници овог факултета представљају Србију у радним телима УН, Савета Европе и 
европским стручним организацијама. Професор овог факултета је и први судија представник Србије у 
Европском суду за људска права – проф. др Драгољуб Поповић. 
  
Врсте студија: 
ОСНОВНЕ АКАДЕМСКЕ СТУДИЈЕ  
-  у трајању од три године (180 ЕСПБ) 
-  у трајању од четири године (240 ЕСПБ) 
МАСТЕР АКАДЕМСКЕ СТУДИЈЕ   
- из области Корпоративног права и права организација (60 ЕСПБ) у трајању од једне године (два 
семестра).  
- из области Human Rights Law (60 ЕСПБ) у трајању од једне године (два семестра).  
ДОКТОРСКЕ АКАДЕМСКЕ СТУДИЈЕ (180 ЕСПБ) у трајању од три године (шест семестара).  
 
 У циљу преношења студентима искустава и нормативних решења из упоредног и 
међународног права, у оквиру редовне сарадње са научним и образовним институцијама из 
иностранства, на факултету се организују предавања гостујућих професора, као и семинари 
посвећени актуелним темама из области права. Да би се побољшала знања о примени права у 
наставу се укључују судије, адвокати, јавни тужиоци и остали стручњаци. 
 
Декан:  Проф. др Златко Стефановић 
Седиште:   Гоце Делчева 36, Нови Београд 
Телефон:  011/2095 501, 011/3196 377 
E-mail:  info@pravnifakultet.rs   
Website: www.pravnifakultet.rs   
 

 
 

mailto:info@pravnifakultet.rs
http://www.pravnifakultet.rs/


7 
 

Академија лепих уметности „Тодорис“ 
 
 
 Академија лепих уметности „Тодорис“ је 
основана 1997. године као први приватни факултет 
уметности у региону. На основним, мастер и 
докторским академским студијама реализују се 
следећи акредитовани програми: СЛИКАРСТВО 
(основне, мастер и докторске студије), ДИЗАЈН 
(основне студије), ГЛУМА (основне, мастер и 
докторске студије), МЕНАЏМЕНТ УМЕТНИЧКЕ 
ПРОДУКЦИЈЕ И МЕДИЈА (основне студије). Такође, 
Академија лепих уметности Тодорис потписала је уговор о сарадњи са Конзерваторијумом ПРАЈНЕР 
у Бечу о организовању музичких студија. 
  
 Студијски програми Академије лепих уметности Тодорис. Осим менаџмента уметничке 
продукције и медија припадају образовно-уметничком пољу Уметност, област Ликовне и Примењене 
уметности и Глуме и реализују се као: 
 

 трогодишње (180 ЕСПБ) основне академске студије; 
- ГРАФИЧКИ ДИЗАЈН 
- ДИЗАЈН ЕНТЕРИЈЕРА 
- ДРАМСКЕ И АУДИОВИЗУЕЛНЕ УМЕТНОСТИ 

 четворогодишње (240 ЕСПБ) основне академске студије; 
- МЕНАЏМЕНТ УМЕТНИЧКЕ ПРОДУКЦИЈЕ 
- СЛИКАРСТВО 

 једногодишње (60 ЕСПБ) мастер академске студије; 
- СЛИКАРСТВО 
- ГЛУМА 

 трогодишње (180 ЕСПБ) уметничке докторске студије; 
- СЛИКАРСТВО 
- ДРАМСКЕ УМЕТНОСТИ. 
 

 Студијски програми креирани су у складу са стандардима Болоњске декларације и на темељу 
визије бољег и ефикаснијег високошколског образовања, чији је циљ стицање компетенција и 
способности које ће студентима омогућити активно и креативно укључивање у савремене уметничке 
токове и могућност да допринесу развоју друштва. Наставни кадар, међу којима су и светски признати 
уметници, нашим студентима пружа фундаментална знања у области ликовне уметности, дизајна, 
глуме и менаџмента уметничке продукције.  
 
 Компетентност наставног кадра АЛУ Тодорис потврђују међународна признања наших 
професора: Владимира Величковића, Виде Огњеновић, Слободана Трајковића, Зорана Једријчића и 
активно учешће осталих у креирању културног и уметничког живота Србије и региона. Такође, 
укљученост наставног кадра у бројне пројекте, сарадња са галеријама, удружењима ликовних и 
примењених уметности, институцијама културе, медијским кућама, као и уговори са међународним 
високошколским установама потврђују да је АЛУ Тодорис један од лидера у области образовања 
стручног професионалног кадра у области уметности и менаџмента у уметности. 
 Наставни план и програм акредитованих студијских програма АЛУ Тодорис је конципиран са 
тежиштем на уско стручним предметима који су у директној вези са образовним профилом уметника и 
менаџера уметности, спајајући традиционално искуство у образовању и савремене тенденције. 
Јавно представљање и укључивање у културна дешавања јесу редовна пракса коју Академија лепих 
уметности Тодорис омогућава својим студентима, кроз изложбе, позоришне представе и  пројекте. 
 
В.д. декана:  Миливоје Тодорић 
Седиште:  Светозара Милетића 12, 11000 Београд 
Контакт: 011 33 91 911, 011 33 91 912 
e-mail:   alu@alu.edu.rs 
website:  www.alu.edu.rs  

 
 
 
 

mailto:alu@alu.edu.rs
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Факултет за правне и пословне студије др Лазар Вркатић 
 
 Факултет за правне и пословне 
студије др Лазар Вркатић основан је 2006. 
године и прва је акредитована приватна 
високошколска установа. Својим 
студентима Факултет пружа квалитетно 
образовање кроз савремени концепт 
наставе и велики број часова практичног 
рада. 2008. године Факултет је акредитован 
и реакредитован 2013. године, захваљујући добром раду и савременим програмима. Седиште 
Факултета је у Новом Саду, али Факултет такође има акредитован Центар у Нишу. 
 Студенти Факултета за правне и пословне студије др Лазар Вркатић стичу дипломе основних 
и мастер академсих студија из области: права, пословне економије, безбедности и криминалистике, 
енглеског језика и пословне психологије.  
 Визија Факултета јесте формирање високих критеријума стварања практичне примене знања, 
образовањем квалитетних и креативних стручњака који ће бити оспособљени за активно укључивање 
у друштвене и привредне токове. У фокусу наших активности су студенти којима је неопходно 
пренети знање, али и развити моралне и  људске вредности. У току студија предвиђен је и рад у 
малим групама, редовне  консултације,  анализе случаја (Case study) и обавезно коришћење 
савремене технологије. Посебна пажња посвећена је  раду студената са менторима, праћењу 
индивидуалног развоја студената, тимском раду и развоју и стицању практичних знања и вештина. 
Структура, концепција и начин реализације студија првог и другог нивоа високог образовања су 
усмерени на усвајање како теоријских тако и практичних знања и вештина применљивих у пракси. 
Велики број стручњака из земље и иностранства изводи савремену наставу коју карактерише 
доследна примена Болоњске декларације. 
 Академске студије, основне и мастер, садрже адекватно одабране наставне предмете, а 
структуре програма су усаглашена са трендом реформи у процесу стицања високообразовних звања 
у Европи у оквиру Болоњског процеса и EHEA (European Higher Education Area), а ове савремене 
наставне планове и програме, изводе еминентни стручњаци из земље и иностранства, уз доследну 
примену Болоњске декларације. 
Факултет изводи следеће студијске програме: 
 

 OSNOVNE AKADEMSKE STUDIJE 
 -Pravo  (trogodišnje 180 ESPB) 
 - Poslovna psihologija (trogodišnje 180 ESPB) 
 - Bezbednost i kriminalistika (četvorogodišnje 240 ESPB) 
 - Poslovna ekonomija (četvorogodišnje 240 ESPB) 
 - Engleski jezik (četvorogodišnje 240 ESPB)  

 MASTER AKADEMSKE STUDIJE 
 - Pravo (dvogodišnje 120 ESPB) 
 - Bezbednost i kriminalistika (jednogodišnje 60 ESPB) 
 - Poslovna psihologija (dvogodišnje 120 ESPB) 
 - Psihoterapija (dvogodišnje 120ESPB) 
 - Engleski jezik (jednogodišnje 60 ESPB) 
   
 Студијски програми нуде студентима структуру наставних предмета који су у складу са 
најновијим научним достигнућима у свету из одређене научне области. Праћење савремених 
трендова у одређеним научним областима на одређеним наставним предметима дефинисано је 
најновијом обавезном и широм литературом која прати трендове и нуди најновија знања из одређених 
научних области. 
  Оваква структура наставних програма омогућиће студентима да лакше упореде своје 
квалификације са сличним квалификацијама које су стекли студенти на другим европским високо-
образовним институцијама, као и могућност унапређења студијске размене или наставка студија на 
некој сличној високообразовној институцији у Европи, што је претпоставка за будуће интеграционе 
процесе и слободну размену интелектуалних ресурса у Европи. 
 
Декан:  Проф. др Мирјана Францешко 
Седиште: Булевар ослобођења 76, 21000 Нови Сад,  
  акредитовани центар у Нишу: Генерала Милојка Лешјанина 17, 18000 Ниш 
Телефон:  021 472 7884 (Нови Сад) и 018  294 220 (Ниш) 
e-mail:  office@fpps.edu.rs 
website: www.fpps.edu.rs 

mailto:office@fpps.edu.rs
http://www.fpps.edu.rs/
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ОРГАНИ И УПРАВЉАЊЕ УНИВЕРЗИТЕТОМ 
 

Савет - орган управљања 
 

 Састоји се од 19 чланова: четири се именују из реда студената, тако што се по један студент 

именује са четири факултета, чланова Универзитета са највећим бројем студената према стању 

пријављеном на дан 31.12. претходне године у односу на годину у којој се бирају чланови Савета; 

факултети оснивачи Универзитета именују по четири члана, а факултети чланови Универзитета који 

нису и оснивачи, по једног члана, док факултет који обавља делатност у два поља у сва три нивоа 

образовања именује још једног члана Савета. Мандат траје три године, од дана конституисања. Међу 

најважнијим пословима Савета су: доношење статута Универзитета, на предлог Сената и давање 

сагласноси на статуте факултета из састава Универзитета; бира и разрешава ректора и проректоре; 

доноси финансијски план на предлог Сената; усваја извештај о пословању и годишњи обрачун, на 

предлог ректора; усваја план коришћења средстава за инвестиције,на предлог ректора, доноси 

одлуке о стратешком планирању и опште акте за које није предвиђено да их доноси други орган и др.  

Председник Савета је Слободан Вукадиновић. 

Ректор - орган пословођења 
 

 Ректор заступа и представља Универзитет и стара се о законитости рада Универзитета. По 

положају је председник Сената. Заједно са деканом потписује дипломе које издаје Универзитет и 

факултети у његовом саставу, на свим врстама и нивоима студија; руководи поступком промовисања 

доктора наука, односно доктора уметности; извшрава одлуке Савета и Сената, као и финансијски 

план; предлаже Савету и Сенату доношење доношење општих и појединачних аката за које није 

предвиђено да их предлаже други орган; доноси појединачне акте којима се решава о правима, 

обавезама и одговорности запослених и студената на студијама које непосредно организује 

Универзитет, ако није предвиђено да о томе решава други орган и др. Ректор се бира на време од три 

године и може још једном бити биран. 

Ректор Универзитета је проф. др Гордана Вукелић.  

Сенат - стручни орган 
 

 Сенат чине декани факултета у саставу Универзитета, а члан Сената по положају је 

председник Студентског парламента Универзитета. Када Сенат расправља, односно одлучује о 

питањима која се односе на осигурање квалитета наставе, реформу студијских програма, анализу 

ефикасности студирања и утврђивање броја ЕСПБ бодова, у раду Сената, осим председника 

Студенстког парламента, учествује још један представник Студенстког парламента кога Студентски 

парламент одреди.  

 Сенат одлучује о питањима од интереса за реализацију и самовредновање наставе, научног, 

истраживачког и уметничког рада и о другим питањима одређеним законом и Статутом.  Сенат 

уврђује предлог Статута Универзитета, предлог кандидата за избор ректора, предлог финансијског 

плана, извештаја о пословању и разматра годишњи обрачун Универзитета; бира професора 

емеритуса; врши избор наставника Универзитета који заснивају радни однос са Универзитетом, као и 

наставника факултета у саставу Универзитета, на предлог надлежних органа факултета; предлаже 

Савету мере стратешког планирања развоја Универзитета; предлаже Савету планирање и развој 

јединственог информационог система; доноси студијске програме; доноси одлуке о међународној 

сарадњи и др. 
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Студентски парламент 
 
 Студентски парламент преко својих представника у стручним органима и телима 

Универзитета учествује у одлучивању о питањима која се односе на осигурање квалитета наставе, 

реформу студијских програма, анализу ефикасности студирања и утврђивања броја ЕСПБ бодова. 

Студентски парламент Универзитета чине представници студентских парламената факултетау 

саставу Универзитета, и то по три представника сваког од студентских парламената. Мандат чланова 

студентског парламента траје годину дана. Студентски парламент има председника и заменика 

председника кога бира Студентски парламент Универзитета већином присутних чланова.Студентски 

парламент Универзитета бира и разрешава представнике студената у органима и телима 

Универзитета, у којим су заступљени представници студената. Студента проректора бира и 

разрешава Студентски парламент на седници из реда својих чланова, већином гласова, на предлог 

факултета у свом саставу. 

Председник Студентског парламента је Бојана Ранковић. 

 

 

 

Управа Универзитета 

 

Универзитетом руководе: 

Ректор: 

Проф. др Гордана Вукелић 

Проректори: 

Проф. др Слађана Јовановић 

Проф. мр Саша Филиповић 

Студент проректор: 

Исидора Константиновић 
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НАСТАВНИЦИ И САРАДНИЦИ УНИВЕРЗИТЕТА 
 
 
 На реализацији студијских програма на високошколских установа на Унивезитету Унион 
ангажованo је 213 наставникa и 63 сарадника, од којих 67 у звању редовног професора, 47 у звању 
ванредног професора, 76 у звању доцента, 2 наставника страног језика, 1 наставник вештина, 5 
истакнутих уметника, 13 предавача и 2 професора струковних студија. 
Када је реч о сарадницима, укупно је ангажовано 63 особа, од којих 23 сарадника у настави, 39 
асистената и 1 лектор. 
 

 Наставно особље поседује потребне вештине и 
искуство да на студенте ефикасно и са разумевањем 
пренесе своје знање, али и да одговорно процењује 
резултате властитог рада у наставном процесу. 
Наставном особљу обезбеђује се могућност 
константног развоја и усавршавања у циљу 
унапређивања наставничких способности, а посебно се 
води рачуна о томе да они, који не достигну потребни 
квалитет у извођењу наставе, прошире и обогате своје 
наставничке капацитете до потребног нивоа. 
 
 Код избора наставника цени се испуњеност 
услова у погледу наставе, научноистраживачког рада, 
као и допринос академској и широј заједници. Рад у 
настави цени се на основу евиденционих података које 
воде факултети. Оцена педагошког рада цени се кроз резултате студентских анкета. Оцена 
научноистраживачког, стручног и професионалног рада врши се на основу публикација, реализованих 
пројеката, резултата практичног рада и др. То је допринело да су сви наставници Универзитета Унион 
високо компетентни и квалификовани да предају на свим нивоима студија који се реализују на 
Универзитету. Научне и стручне квалификације наставног особља одговарају образовно‐ научно-
уметничком пољу и нивоу њиховог задужења. 
 Студентима су наставници и сарадници доступни како на настави, тако и ван ње. Време на 
настави и вежбама се користи делотворно, поштују се разлике међу студентима и подстиче њихова 
међусобна сарадња.  Спровођењем метода активног учења путем дискусије, решавања проблема, 
симулације, писања и учења на основу искуства на најбољи начин се остварују циљеви часа и 
циљеви сваког појединачног предмета. 
 
Осим у настави, наставници и сарадници укључени су и у: 
 

 научноистраживачке пројекте Министарства просвете, науке и технолошког развоја и других 
министарстава, 

 

 научноистраживачке, уметничке и развојне пројекте које финансирају домаће и иностране 
компаније и организације, као и у пројекте који су резултат 

 

 међународне сарадње међу државама, високошколским установама и међународним 
организацијама и специјализованим агенцијама. 

 
 Наставници и сарадници факултета у саставу Универзитета често су ангажовани као 
консултанти или као чланови експертских група у области за коју су изабрани, али и као 
предавачи на многим универзитетима у иностранству и чланови међународних експертских тимова. 
 
 
 
 
 

одбрана докторске дисертације на 
Рачунарском факултету 
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СТУДИЈЕ НА УНИВЕРЗИТЕТУ 
 

 

 На факултетима у саставу Универзитета Унион акредитовано је укупно 42 студијскa програма 
различитих врста и нивоа. По врсти и степену студија, акредитовано је 16 програма основних 
академских студија за укупно 3294 студента, 16 програма мастер академских студија за укупно 470 
студената, 6 програма докторских студија за 38 студената и 2 програма основних струковних студија 
за 30 студената. Укупно, на свим врстама и нивоима студија сваке школске године може да се упише 
820 студената. 
 Студијски програми компатибилни су са 
европским студијским програмима, а на неким 
факултетима и са програмима у истим областима других 
високошколских установа у Србији, да би се избегао 
ризик да дипломци Универзитета Унион не могу да 
напредују у професији. 
 Факултети прате потребе тржишта рада, 
посвећују посебну пажњу организовању стручне праксе 
за студенте и облике наставе који подржавају 
укључивање студената у праксу.  
 
 
 
 
 Факултети у саставу Универзитета остварују комуникацију сa студентима који су завршили 
студије, a на тај начин могуће је стећи увид и у проходност дипломаца на тржишту рада. Неки од 
факултета у саставу Универзитета установили су алумни организације студената. 
 
 

НАЗИВ СТУДИЈСКОГ 
ПРОГРАМА, број ЕСПБ 

НАЗИВ ФАКУЛТЕТА ТИП И ВРСТА 
СТУДИЈА 

НАЗИВ 
КВАЛИФИКАЦИЈЕ – 

ДИПЛОМА 

Природно – математичке науке 
Рачунарске науке, 240 ЕСПБ Рачунарски факултет, 

Београд 
основне 

академске 
Дипломирани 

информатичар 

Рачунарске науке, 60 ЕСПБ Рачунарски факултет, 
Београд 

мастер 
академске 

Мастер 
информатичар 

Софтверско инжењерство, 
60 ЕСПБ 

Рачунарски факултет, 
Београд 

мастер 
академске 

Мастер 
информатичар 

Информациони системи, 60 
ЕСПБ 

Рачунарски факултет, 
Београд 

мастер 
академске 

Мастер 
информатичар 

Рачунарске науке, 180 ЕСПБ Рачунарски факултет, 
Београд 

докторске 
академске 

Доктор наука – 
рачунарске науке 

Техничко – технолошке науке 
Информационе технологије, 
180 ЕСПБ 

Рачунарски факултет, 
Београд 

основне 
струковне 

Струковни инжењер 
електротехнике и 

рачунарства 

Рачунарско инжењерство, 
240 ЕСПБ 

Рачунарски факултет, 
Београд 

основне 
академске 

Дипломирани 
инжењер 

електротехнике и 
рачунарства 

Рачунарско инжењерство, 
60 ЕСПБ  

Рачнарски факултет, 
Београд 

мастер 
академске 

Мастер инжењер 
електротехнике и 

рачунарства 

Рачунарско инжењерство, 
180 ЕСПБ 

Рачунарски факултет, 
Београд 

докторске 
академске 

Доктор наука – 
електротехника и 

рачунарство 

Студенти Правног факултета Универзитета 
Унион у посети Међународном суду за људска 

права у Стразбуру 
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Друштвено – хуманистичке науке 
Право, 180 ЕСПБ Правни факултет 

Универзитета Унион, 
Београд 

основне 
академске 

Правник 

Право, 240 ЕСПБ Правни факултет 
Универзитета Унион,  

Београд 

основне 
академске 

Дипломирани правник 

Корпоративно право и 
право организација, 60 
ЕСПБ 

Правни факултет 
Универзитета Унион, 

Београд 

мастер 
академске 

студије 

Мастер правник 

Human Rights Law, 60 ЕСПБ Правни факултет 
Универзитета Унион, 

Београд 

мастер 
академске 

студије 

Мастер правник 

Право, 180 ЕСПБ Правни факултет 
Универзитета Унион, 

Београд 

докторске 
академске 

студије 

Доктор наука - правне 
науке 

Право, 180 ЕСПБ Факултет за правне и 
пословне студије др 

Лазар Вркатић, Нови Сад 

основне 
академске 

Правник 

Право, 180 ЕСПБ Факултет за правне и 
пословне студије др 
Лазар Вркатић, Ниш 

основне 
академске 

Правник 

Право, 120 ЕСПБ Факултет за правне и 
пословне студије др 

Лазар Вркатић, Нови Сад 

мастер 
академске 

Мастер правник 

Безбедности и 
криминалистика, 240 ЕСПБ 

Факултет за правне и 
пословне студије др 

Лазар Вркатић, Нови Сад 

основне 
академске 

Дипломирани 
менаџер безбедности 

Безбедност и 
криминалистика, 60 ЕСПБ 

Факултет за правне и 
пословне студије др 

Лазар Вркатић, Нови Сад 

мастер 
академске 

Мастер менаџер 
безбедности 

Менаџмент у пословно-
цивилној безбедности,  
240 ЕСПБ 

Факултет за правне и 
пословне студије др 

Лазар Вркатић – Ниш 

основне 
академске 

студије 

дипломирани менаџер 
безбедности 

Пословна психологија,  
180 ЕСПБ 

Факултет за правне и 
пословне студије др 

Лазар Вркатић, Нови Сад 

основне 
академске 

Психолог 

Пословна психологија,  
120 ЕСПБ 

Факултет за правне и 
пословне студије др 

Лазар Вркатић, Нови Сад 

мастер 
академске 

Мастер психолог 

Психотерапија, 120 ЕСПБ Факултет за правне и 
пословне студије др 

Лазар Вркатић, Нови Сад 

мастер 
академске 

Мастер психолог 

Енглески језик, 240 ЕСПБ Факултет за правне и 
пословне студије др 

Лазар Вркатић, Нови Сад 

основне 
академске 

Дипломирани 
филолог англиста 

Енглески језик, 60 ЕСПБ Факултет за правне и 
пословне студије др 

Лазар Вркатић, Нови Сад 

мастер 
академске 

Мастер филолог 
англиста 

Пословна економија,  
240 ЕСПБ 

Факултет за правне и 
пословне студије др 

Лазар Вркатић, Нови Сад 

основне 
академске 

Дипломирани 
економиста 

Економија 
и 
финансије, 
180 ЕСПБ 

Банкарство, 
осигурање и 
финансије 
(модул) 

Београдска банкарска 
академија – Факултет за 
банкарство, осигурање и 

финансије, Београд 

основне 
академске 

Економиста 

Финансије и 
рачуноводство 
(модул) 

Инвестиционо банкарство, 
120 ЕСПБ 

Београдска банкарска 
академија – Факултет за 
банкарство, осигурање и 

финансије, Београд 

мастер 
академске 

Мастер економиста 
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Банкарство, финансије и 
бизнис, 120 ЕСПБ 

Београдска банкарска 
академија – Факултет за 
банкарство, осигурање и 

финансије, Београд 

мастер 
академске 

Мастер економиста 

Маркетинг менаџмент,  
60 ЕСПБ 

Београдска банкарска 
академија – Факултет за 
банкарство, осигурање и 

финансије, Београд 

мастер 
академске 

Мастер економиста 

Финансије, 180 ЕСПБ Београдска банкарска 
академија – Факултет за 
банкарство, осигурање и 

финансије, Београд 

докторске 
академске 

Доктор економских 
наука – област 

Финансије 

Менаџмент уметничке 
продукције, 240 ЕСПБ 

Академија лепих 
уметности „Тодорис“, 

Београд 

основне 
академске 

Дипломирани 
менаџер уметничке 
продукције и медија 

Уметност 
Графички дизајн, 180 ЕСПБ Академија лепих 

уметности „Тодорис“, 
Београд 

основне 
академске 

Графички дизајнер 

Дизајн ентеријера, 180 ЕСПБ Академија лепих 
уметности „Тодорис“, 

Београд 

основне 
академске 

Дизјанкер ентеријера 

Драмске и аудионвизуелне 
уметности, 180 ЕСПБ 

Академија лепих 
уметности „Тодорис“, 

Београд 

основне 
академске 

Драмски и 
аудиовизуелни 

уметник 

Сликарство, 240 ЕСПБ Академија лепих 
уметности „Тодорис“, 

Београд 

основне 
академске 

Дипломирани ликовни 
уметник 

Сликарство, 60 ЕСПБ Академија лепих 
уметности „Тодорис“, 

Београд 

мастер 
академске 

Мастер ликовни 
уметник 

Глума, 60 ЕСПБ Академија лепих 
уметности „Тодорис“, 

Београд 

мастер 
академске 

Мастер драмски и 
аудиовизуелни 

уметник 

Сликарство, 180 ЕСПБ Академија лепих 
уметности „Тодорис“, 

Београд 

докторске 
академске 

Доктор уметности – 
Ликовне уметности 

Драмске уметности,  
180 ЕСПБ 

Академија лепих 
уметности „Тодорис“, 

Београд 

докторске 
академске 

Доктор уметности – 
Драмске и 

аудиовизуелне 
уметности 

Рачунарски дизајн,  
240 ЕСПБ 

Рачунарски факултет, 
Београд 

основне 
академске 

Дипломирани 
дизајнер 

Рачунарски дизајн,  
60 ЕСПБ 

Рачунарски факултет, 
Београд 

мастер 
академске 

Мастер дизајнер 
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Листа библиотека 
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НАСТАВНА СРЕДСТВА 
 
 Факултети у саставу Универзитета Унион у реализацији својих студијских програма користе 
савремена средства наставе и комуникације, и сваки од њих има опремљене рачунарске 
лабораторије са адекватним бројем рачунара и рачунарске опреме и интернет везом, као и 
персоналне рачунаре које користе наставници. 
 
 Сви рачунари опремљени су основним 
корисничким програмима, као и специфичним 
програмима и базама података који се користе у 
наставном процесу. Универзитет поседује 
адекватну опремљеноср рачунарима и 
рачунарском опремом, као и другом опремом која 
је потребна за вршење функција и задатака 
Универзитета. 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

Гостујуће предавање „Онлајн предузетништво“ 

на Факултету за правне и пословне студије др 

Лазар Вркатић 

Форензичка радионица на Факултету за правне 
и пословне студије др Лазар Вркатић 

Представа студената Академије 
лепих уметности „Тодорис“ 
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ИНФОРМИСАЊЕ СТУДЕНАТА 
 
 
 
 Универзитет Унион објављује водич за будуће и садаршње студенте, који садржи све 
релевантне информације о Универзитету и факултетима у његовом саставу, студијама и другим 
активностима на Универзитету. Водич се објављује у штампаној и/или електронској форми, на 
интернет презентацији Универзитета. 
 
 Такође, факултети у саставу Универзитета објављују своје информаторе или водиче који 
садрже специфичне и детаљније информације о студијама и другим активностима на тим установама. 
 
 Интернет презентација Универзитета Унион на адреси www.union.edu.rs садржи детаљне 
информације о Универзитету и факултетима у његовом саставу, организацији и органима 
Универзитета и студијским програмима који се реализују на Универзитету и факултетима. На 
презентацији су доступни сви релевантни акти Универзитета и одговарајућа упутства и обрасци. 
Постоје и рубрике посвећене конкурсима за студенте и другим актуелним информацијама. 
 
 Такође, факултети у саставу Универзитета имају сопствене интернет презентације, којима се 
може приступити преко презентације Универзитета (рубрика „Чланице Универзитета“). Веб‐ адресе 
факултета наведене су и у овом водичу (у делу Факултети у саставу Универзитета). 
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УПИС 

 
 
 
 
 Упис на факултете у саставу Универзитета врши се на основу конкурса који објављује 
Универзитет, а спроводе факултети. Универзитет конкурс уобичајено објављује једном годишње пред 
јунски уписни рок, док факултети самостално током године планирају и спроводе кампање у циљу 
промоције својих студијских програма, као и различитих манифестација, научних скупова, трибина и 
других догађаја које као установе организују. 
 
 Упис се врши у два уписна рока ‐  јунском и септембарском, када се попуњавају преостала 
места на студијским програмима. 
 
 Детаљније информације о условима и поступку уписа на појединачне студијске програме могу 
се  наћи на веб‐ сајтовима факултета у саставу Универзитета или публикацијама које они објављују. 
 
 Факултети у саставу Универзитета редовно учествују на сајмовима образовања, као и на 
другим манифестацијама и догађајима намењеним будућим студентима. 
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КОНТАКТ 
 
 
 
 
Адреса: 
Косанчићев Венац бр. 2/5, Београд.  
Телефони: 
Централа: (011) 6304293 
Секретаријат: (011) 2630654 
 
E-mail: 
rektor@union.edu.rs 
sekretarijat@union.edu.rs 
studentski.parlament@union.edu.rs 
 
Матични број: 
17604635 
 
ПИБ: 
103914671 
 
Текући рачун: 
205-204289-67 код Комерцијалне банке А.Д., Београд 
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