
 

Диференцијални испити  
 

 

Кандидати који су завршили претходни ниво студија на нематичном факултету и кандидати 

са других студијских програма Шумарског факултета полажу диференцијалнe испитe у 

зависности који студијски програм односно модул уписују. 

 

За студенте који упишу студијски програм Шумарство и Еколошки инжењеринг у 

заштити земљишних и водних ресурса - диференцијални испити су одређени у Анексу 

Правилника о условима уписа и мерилима за рангирање кандидата за упис на мастер 

студије (2019) - додатни услови за упис и мерила за утврђивање редоследа кандидата на 

модулима по студијским програмима. 

 

Технологије дрвета – Кандидати који су завршили претходни ниво студија на нематичном 

факултету и кандидати са других студијских програма Шумарског факултета по упису на 

студијски програм Технологије дрвета полажу диференцијалне испите. Диференцијалне 

испите одређује Комисија за мастер студије са одсека за Технологије дрвета, а у складу са 

списком изборних предмета које је кандидат изабрао. Kомисију чине наставници чији су 

предмети изабрани и руководилац мастер студија Одсека за технологије дрвета.* 
*Члан 6. - Правилника о изменама и допунама Правилника о условима уписа и мерилима за 

рангирање кандидата за упис на мастер академске студије  (2020) 

 

Пејзажна архитектура -  Руководилац мастер академских студија, за сваког кандидата, на 

предлог Катедре надлежне за изборно подручје - модул утврђује  еквиваленцију студијских 

програма и диференцијалне испите из групе обавезних и изборних предмета основних 
академских студија студијског програма Пејзажна архитектура.* 

Кандидати који нису завршили основне академске студије Пејзажна архитектура као и 

кандидати са осталих факултета полажу највише 5 диференцијалних испита.* 
*Члан 3. - Правилника о условима уписа и мерилима за рангирање кандидата за упис на мастер 

академске студијеПејзажна архитектура 

 

 

Након уписа студент треба да се јави предметним наставницима и се договори о 

терминима полагања диференцијалних испита, а  пре полагања испита са мастер 

студија. 

 

Студент плаћа полагање сваког диференцијалног испита 5.000,00 динара. На испит 

носи појединачну испитну пријаву, уплатницу и индекс. 

 

Предметни наставник доставља Студентској служби испитну пријаву и уплатницу. 

 

 

 

 

 

         СТУДЕНТСКА СЛУЖБА 

 

 

 


