ДРЖАВНИ УНИВЕРЗИТЕТ У НОВОМ ПАЗАРУ
ВРЕДНОВАЊЕ РЕЗУЛТАТА ДРЖАВНЕ МАТУРЕ ПРИЛИКОМ РАНГИРАЊА И УПИСА СТУДЕНАТА НА СТУДИЈСКЕ
ПРОГРАМЕ ДУНП
ДЕПАРТМАН ЗА ПРАВНЕ НАУКЕ
СП Право
Општи успех у средњој школи
Српски/Матерњи језика и књижевности
Математика
Историја

40%
25%
10%
25%

учешће успеха из теоријског дела 25%
стручног/уметничког
испита
за
стручне/уметничке образовне профиле
који имају директну проходност
Стручни/уметнички профили са достављене листе за који би требало да имају директну проходност приликом уписа на ОАС Право су:
o
o

Правно - пословни техничар
Техничар обезбеђења

ДЕПАРТМАН ЗА ЕКОНОМСКЕ НАУКЕ
СП Економија
Општи успех у средњој школи
Српски/Матерњи језика и књижевности
Математика

40%
15%
45%

Стручни/уметнички профили са достављене листе за који би требало да имају директну проходност приликом уписа на ОАС
Економија су:
o
o
o
o
o
o
o
o
o

Економски техничар
Службеник у банкарству и осигурању
Царински техничар
Пословни администратор
Комерцијалиста
Финансијски администратор
Финансијски техничар
Правно - пословни техничар
Финансијско - рачуноводствени техничар

СП Пословна информатика
Општи успех у средњој школи
Српски/Матерњи језика и књижевности
Математика

40%
15%
45%

Стручни/уметнички профили са достављене листе за који би требало да имају директну проходност приликом уписа на ОАС Пословна
информатика су:
o
o
o
o
o
o
o
o
o

Економски техничар
Службеник у банкарству и осигурању
Царински техничар
Пословни администратор
Комерцијалиста
Финансијски администратор
Финансијски техничар
Правно - пословни техничар
Финансијско - рачуноводствени техничар

ДЕПАРТМАН ЗА ФИЛОЛОШКЕ НАУКЕ

СП Српска књижевност и језик
Општи успех у средњој школи
Српски/Матерњи језика и књижевности
Математика

40%
50%
10%

Стручни/уметнички профили са достављене листе који би требало да имају директну проходност приликом уписа на ОАС Српска
књижевност и језик:
Ниједан од наведених стручних образовних профила нема директну проходност

СП Енглески језик и кљижевност
Општи успех у средњој школи
Српски/Матерњи језика и књижевности
Математика
Енглески језик

40%
20%
10%
30%

Стручни/уметнички профили са достављене листе за који би требало да имају директну проходност приликом уписа на ОАС Енглески
језик су:
Ниједан од наведених стручних образовних профила нема директну проходност.

ДЕПАРТМАН ЗА ФИЛОЗОФСКЕ НАУКЕ И УМЕТНОСТ
СП Психологија
Општи успех у средњој школи
Српски/Матерњи језика и књижевности
Математика
Психологија

40%
20%
20%
20%

Стручни/уметнички профили са достављене листе за који би требало да имају директну проходност приликом уписа на ОАС
Психологија су:
Ниједан од наведених стручних образовних профила нема директну проходност.
СП Васпитач у предшколским
установама
Општи успех у средњој школи
Српски/Матерњи језика и књижевности
Математика
Провера склоности и способности

40%
20%
20%
20%

Стручни/уметнички профили са достављене листе за који би требало да имају директну проходност приликом уписа на ОАС Васпитач
у предшколским установама су уз Проверу склоности и способности за коју могу остварити 20% бодова:
o
o

Педијатријска сестра техничар
Медицинска сестра васпитач

ДЕПАРТМАН ЗА ПРИРОДНО-МАТЕМАТИЧКЕ НАУКЕ
СП Математика
Општи успех у средњој школи
Српски/Матерњи језика и књижевности
Математика

40%
10%
50%

Стручни/уметнички профили са достављене листе
Математика:

који би требало да имају директну проходност приликом уписа на ОАС

Сви четворогодишњи образовни профили имају директну проходност

СП Биологија
Општи успех у средњој школи
Српски/Матерњи језика и књижевности
Математика
Биологија

40%
15%
15%
30%

учешће успеха из теоријског дела
стручног/уметничког испита за стручне/уметничке
образовне профиле који имају директну проходност

30%

Стручни/уметнички профили са достављене листе који би требало да имају директну проходност приликом уписа на
ОАС Биологија су:

o
o
o
o
o
o
o
o
o
o
o
o
o
o
o
o
o
o
o
o
o
o
o
o
o
o
o

Техничар за рециклажу
Техничар за ловство и рибарство
Техничар пејзажне архитектуре
Техничар за финалну обраду дрвета
Пољопривредни техничар
Техничар хортикултуре
Зоотехничар
Техничар пољопривредне технике
Виноградар-винар
Ветеринарски техничар
Прехрамбени техничар
Техничар за биотехнологију
Техничар за индустријску фармацеутску технологију
Техничар за заштиту животне средине
Медицинска сестра техничар
Гинеколошко акушерска сестра
Педијатријска сестра техничар
Козметички техничар
Физиотерапеутски техничар
Стоматолошка сестра техничар
Зубни техничар
Фармацеутски техничар
Лабораторијски техничар
Медицинска сестра васпитач
Санитарно еколошки техничар
Хидролошки техничар
Метеоролошки техничар

СП Хемија
Општи успех у средњој школи
Српски/Матерњи језика и књижевности
Математика
Хемија

40%
15%
15%
30%

учешће успеха из теоријског дела 30%
стручног/уметничког
испита
за
стручне/уметничке образовне профиле
који имају директну проходност
Стручни/уметнички профили са достављене листе за који би требало да имају директну проходност приликом уписа на ОАС Хемија
су:
o
o
o
o
o
o
o
o
o
o
o

Хемијски лаборант
Хемијско-технолошки техничар
Техничар за полимере
Техничар за индустријску фармацеутску технологију
Техничар за прераду нафте и гаса
Техничар за рециклажу
Техничар за заштиту животне средине
Фармацеутски техничар
Лабораторијски техничар
Санитарно-еколошки техничар
Техничар за оперативну форензику

ДЕПАРТМАН ЗА ТЕХНИЧКО-ТЕХНОЛОШКЕ НАУКЕ
СП Архитектура
Општи успех у средњој школи
Српски/Матерњи језика и књижевности
Математика
Провера склоности и способности

40%
10%
20%
30%

Стручни/уметнички профили са достављене листе за који би требало да имају директну проходност приликом уписа на ОАС
Архитектура уз Проверу склоности и способности за коју могу остварити 30% бодова:
o
o
o
o
o

Архитектонски техничар
Грађевински техничар
Грађевински техничар за хидроградњу
Грађевински техничар за лабораторијска испитивања
Извођач инсталатерских и завршних грађевинских радова

СП Грађевинарство
Општи успех у средњој школи
Српски/Матерњи
језика
књижевности
Математика
Физика

40%
и 10%
40%
10%

Учешће успеха из теоријског дела 10%
стручног / уметничког испита за
стручне / уметничке
образовне

профиле који
проходност

имају

директну

Стручни/уметнички профили са достављене листе за који би требало да имају директну проходност приликом уписа на ОАС
Грађевинарство:
Архитектонски техничар
Грађевински техничар
Грађевински техничар за хидроградњу
Грађевински техничар за лабораторијска испитивања
Извођач инсталатерских и завршних грађевинских радова

o
o
o
o
o

СП Рачунарска техника и СП Софтверско
инжињерство
Општи успех у средњој школи
Српски/Матерњи језика и књижевности
Математика

40%
15%
45%

Стручни/уметнички профили са достављене листе за који би требало да имају директну проходност приликом уписа на ОАС
Рачунарска техника и СП Софтверско инжињерство
o
o
o
o
o

Електротехничар рачунара
Електротехничар информационих технологија
Електротехничар телекомуникација
Администратор рачунарских мрежа
Електротехничар мултимедије

СП Агрономија
Општи успех у средњој школи
Српски/Матерњи језика и књижевности
Математика
Биологија

40%
15%
15%
30%

учешће успеха из теоријског дела 30%
стручног/уметничког
испита
за
стручне/уметничке образовне профиле
који имају директну проходност
Стручни/уметнички профили са достављене листе за који би требало да имају директну проходност приликом уписа на ОАС Агрономија су:
o
o
o
o
o
o
o
o
o
o
o
o

Пољопривредни техничар
Техничар хортикултуре
Зоотехничар
Техничар пољопривредне технике
Виноградар-винар
Ветеринарски техничар
Прехрамбени техничар
Техничар за биотехнологију
Техничар за заштиту животне средине
Шумарски техничар
Техничар за ловство и рибарство
Техничар пејзажне архитектуре

СП Прехрамбена технологија
Општи успех у средњој школи
Српски/Матерњи језика и књижевности

40%
15%

Математика
Хемија

15%
30%

учешће успеха из теоријског дела 30%
стручног/уметничког
испита
за
стручне/уметничке образовне профиле
који имају директну проходност
Стручни/уметнички профили са достављене листе за који би требало да имају директну проходност приликом уписа на ОАС Прехрамбена
технологија су:
o
o
o
o
o
o
o
o
o
o
o
o
o
o
o

Прехрамбени техничар
Техничар за биотехнологију
Хемијско - технолошки техничар
Хемијски лаборант
Техничар за полимере
Техничар за индустријску фармацеутску технологију
Пољопривредни техничар
Зоотехничар
Виноградар-винар
Ветеринарски техничар
Прехрамбени техничар
Техничар за биотехнологију
Угоститељски техничар
Кулинарски техничар
Санитарно еколошки техничар

ДЕПАРТМАН ЗА БИОМЕДИЦИНСКЕ НАУКЕ
СП Спорт и физичко васпитање
Општи успех у средњој школи
Српски/Матерњи језика и књижевности
Математика
Провера склоности и способности

40%
10%
10%
40%

Стручни/уметнички профили са достављене листе за који би требало да имају директну проходност приликом уписа на ОАС Спорт и физичко
васпитање су:

Сви четворогодишњи образовни профили имају директну проходност уз Проверу склоности и способности

СП Рехабилитација
Општи успех у средњој школи
Српски/Матерњи језика и књижевности
Математика
Биологија

40%
10%
10%
40%

учешће успеха из теоријског дела 40%
стручног/уметничког
испита
за
стручне/уметничке образовне профиле
који имају директну проходност
Стручни/уметнички профили са достављене листе за који би требало да имају директну проходност приликом уписа на ОАС Рехабилитација су:
Сви четворогодишњи образовни профили у оквиру подручја рада Здравство и социјална заштита

СП Фармација
Општи успех у средњој школи
Српски/Матерњи језика и књижевности
Математика
Хемија

40%
10%
20%
30%

учешће успеха из теоријског дела 30%
стручног/уметничког
испита
за
стручне/уметничке образовне профиле
који имају директну проходност
Стручни/уметнички профили са достављене листе за који би требало да имају директну проходност приликом уписа на ОАС Фармација су:
o
o
o
o

Фармацеутски техничар
Лабораторијски техничар
Хемијски лаборант
Техничар за индустријску фармацеутску технологију

СП Здравствена нега
Општи успех у средњој школи
Српски/Матерњи језика и књижевности
Математика
Биологија

40%
10%
10%
40%

учешће успеха из теоријског дела 40%
стручног/уметничког
испита
за
стручне/уметничке образовне профиле
који имају директну проходност
Стручни/уметнички профили са достављене листе за који би требало да имају директну проходност приликом уписа на ОАС Здравствена нега су:

Сви четворогодишњи образовни профили у оквиру подручја рада Здравство и социјална заштита

