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ФАКУЛТЕТ ОРГАНИЗАЦИОНИХ НАУКА (ФОН),  
у саставу Универзитета у Београду, је један 
од најсавременије организованих факултета у 
региону. У условима интензивних промена, ФОН 
је постао водећа и референтна наставно-научна 
институција у области информационих система 
и технологија, менаџмента и организације. 

Са традицијом дугом преко 40 година ФОН данас 
уписује преко 5000 студената на 19 студијских 
програма на основним, мастер, специјалистичким 
и докторским студијама. ФОН припада групациjи 
техничких факултета Универзитета у Београду.

ФАКУЛТЕТ 
ОРГАНИЗАЦИОНИХ 
НАУКА

40+
година 

традиције

5000+
студената

19
студијских 
програма

Са традицијом дугом 50 година  ФОН данас

20

50 20
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Програм Факултета конципиран 
je према програмима 
реномираних светских 
пословних школа и обухвата 
изучавање наjсавремениjих 
научних дисциплина. 

ФОН је изразито 
мултидисциплинаран факултет 
и нуди широк спектар знања, а 
по завршетку основних студија 
стиче се звање дипломираног 
инжењера организационих наука.

Основне академске студије 
на ФОН-у трају четири 
академске године (осам 
семестара) и остварују се кроз 
три студијска програма:

ПРОГРАМ 
ФАКУЛТЕТА

ИНФОРМАЦИОНИ 
СИСТЕМИ И 
ТЕХНОЛОГИJЕ

МЕНАЏМЕНТ И 
ОРГАНИЗАЦИЈА

ИНФОРМАЦИОНИ 
СИСТЕМИ И ТЕХНОЛОГИЈЕ 
– СТУДИЈЕ НА ДАЉИНУ
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У оквиру студијског програма Информациони 
системи и технологиjе изучавају се најновија 
достигнућа из области информационих технологија. 
Овај студијски програм омогућава студентима 
стицање релевантних знања и вештина помоћу 
којих се успешно позиционирају на тржишту 
рада. Наш циљ је да школујемо врхунске 
стручњаке за информационе технологије 
који могу ефикасно да раде у данашњем 
динамичном пословном окружењу. 

Студирање на даљину обезбеђује 
већу флексибилност у односу 
на традиционалне облике 
образовања јер студенти нису 
просторно везани за установу у 
којој се изводи настава. То значи да 
су трошкови транспорта, смештаја 
и исхране студената који студирају 
на даљину значајно мањи него код 
традиционалног образовања. 

Студенти не морају да прате 
наставу у тачно одређеним 
временским терминима, већ 
прилагођавају себи динамику 
праћења наставе. Наведена 
флексибилност студија на даљину 
подстиче креативност студената 
и утиче на задовољство у раду, 
што у збиру увећава и ефикасност 
оваквог начина едукације.

Садржај студијског програма је заснован на 
актуелним правцима развоја и пословања 
домаћег и међународног окружења из 
области менаџмента, маркетинга, економије, 
финансија, људских ресурса, операционог 
менаџмента, управљања квалитетом,  
управљања пројектима и инвестицијама. 

У оквиру студијског програма Менаџмент и 
организација, након завршетка прве године, 
бира се једна од три студијске групе

• Менаџмент
• Операциони менаџмент
• Менаџмент квалитета и стандардизација

ИНФОРМАЦИОНИ 
СИСТЕМИ И ТЕХНОЛОГИЈЕ 
– СТУДИЈЕ НА ДАЉИНУ

МЕНАЏМЕНТ И 
ОРГАНИЗАЦИЈА

ИНФОРМАЦИОНИ 
СИСТЕМИ И 
ТЕХНОЛОГИJЕ

О ПРОГРАМИМА
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НАСТАВА НА 
ЕНГЛЕСКОМ ЈЕЗИКУ

МEЂУНАРОДНА 
САРАДЊА
ФОН је један од факултета који има веома развијену међународну 
сарадњу која се одвија кроз заједничке студијске програме, размену 
студената и наставника, студијске боравке, програме иновацијa 
знања, учешћа на конгресима и симпозијумима. Студенти ФОН-а одлазе 
на размену преко неколико европских програма размене у трајању од 
једног семестра или академске године. ФОН има споразуме са бројним 
факултетима из иностранства: Велике Британије, Словеније, Словачке, Француске, 
Македоније, Чешке, Аустрије, Немачке, Пољске, Грчке, Израела и Румуније. 

У складу са основном тежњом Факултета организационих наука 
да континуирано побољшава, осавремењује и иновира наставне 
процесе, као одговор на новонастале потребе студената током 
процеса примене Болоњске декларације, почевши од школске 
2008/2009. године, студентима основних студија је омогућено да 
наставу из одређених предмета слушају на енглеском језику. 

Праћењем оригиналне савремене литературе стичу се конкурентна 
знања и вештине, усавршава професионална комуникација, 
обогаћују знања искуствима добре светске праксе, учествује 
у процесима мобилности и усавршавања у иностранству, што 
ствара основ за брзо запошљавање и лако напредовање. ФОН 
је фебруара 2015. године добио акредитацију за извођење 
наставе на свим нивоима студија на енглеском језику.
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ПРИЗНАВАЊЕ 
ДИПЛОМЕ

О успеху факултета говори податак да 
на тржишту рада дипломци ФОН-а 

не чекају дуже од три месеца 
на запослење, а велики број 

студената се запосли током 
студирања и то на пословима 
за које се тек квалификују. 

ФОН је један од три 
факултета Универзитета у 
Београду чија је диплома 
међународно призната. 

То значи да студенти лако 
могу да нађу посао или 
да наставе школовање у 
иностранству, о чему сведочи 

велики број наших дипломаца 
који су своју каријеру започели 

или наставили радећи или 
школујући се у другим земљама. 

Након основних академских 
студија, на ФОН-у можете 

наставити образовање кроз

• Дипломске академске студије - мастер
• Специјалистичке академске студије
• Докторске студије 
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ФОН располаже најсавременијом опремом за реализацију наставних 
и научно-истраживачких активности у областима које изучава.

ОПРЕМЉЕНОСТ 
ФАКУЛТЕТА

Зграда 
Факултета  
је покривена 
бежичним 
интернетом 
који је 
бесплатно 
доступан 
свима

ФОН је 
интернет 
чвориште 
академске 
мреже 
Србије

ФОН има и своју 
библиотеку у којој можете 
наћи преко 15000 књига 
домаћих и иностраних 
аутора и више од 70 
наслова домаћих и 
иностраних часописа. 

Практичан део наставе се одвија у 
рачунарским учионицама  
     и мултимедијалним  
     лабораторијама

У свим 
амфитеатрима и 
учионицама се 
налазе видео 
пројектори

Студентима су 
доступни рачунари у 
ходницима Факултета
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СТРУЧНА ПРАКСА
Стручна пракса омогућава студентима да стечена знања примене 
у пракси и тиме стекну неопходно радно искуство. Студенти имају 
могућност да стручну праксу реализују у престижним компанијама 
и институцијама у Србији (Coca-Cola Hellenic, SAGA, Telekom Srbija, 
Microsoft, Lenovo, Societe Generale Srbija, SBB и др.) и у иностранству.

РАД СА СТУДЕНТИМА
Сви наставници и сарадници су доступни за питања 
студената у термину редовних консултација. На 
крају сваког семестра студенти путем анкете 
оцењују комплетан рад наставника и студената.

ИСТРАЖИВАЧКО-
РАЗВОЈНИ ЦЕНТАР
На ФОН-у је основан Истраживачко-развојни центар са 
циљем доприноса унапређењу конкурентности српске 
привреде развојем специфичних знања и вештина 
студената кроз заједничке истраживачко-развојне 
пројекте Факултета са партнерским организацијама ради 
побољшавања услова за запошљавање студената, као и 
стварање услова за самозапошљавање.
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НА ФОН-У ЈЕ ОСНОВАН ИСТРАЖИВАЧКО-

РАЗВОЈНИ ЦЕНТАР СА ЦИЉЕМ ДОПРИНОСА 

УНАПРЕЂЕЊУ КОНКУРЕНТНОСТИ СРПСКЕ 

ПРИВРЕДЕ РАЗВОЈЕМ СПЕЦИФИЧНИХ 

ЗНАЊА И ВЕШТИНА 

СТУДЕНАТА

НА ФОН-У ЈЕ ОСНОВАН ИСТРАЖИВАЧКО-

РАЗВОЈНИ ЦЕНТАР СА ЦИЉЕМ ДОПРИНОСА

УНАПРЕЂЕЊУ КОНКУРЕНТНОСТИ СРПСКЕ

ПРИВРЕДЕ РАЗВОЈЕМ СПЕЦИФИЧНИХ

ЗНАЊА И ВЕШТИНА

СТУДЕНАТА
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Студенти ФОН-а своје знање, 
вештине и креативност 
потврђују тријумфима или 
запаженим резултатима на 
разним међународним и 
регионалним такмичењима 
у знању и спорту као што 
су: EuroValencia, McGill 
Management International 
Case Competition, BI 
International Case Competition, 
Belgrade Business International 
Case Competition, Project 
Management Championship 
Serbia, Euro Comillas.

РЕЗУЛТАТИ 
РАДА
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У 2017/18. години 39,83% студената прве 
године је остварило од 48 до 59 ЕСПБ бодова, 
а 13,80% студената 60 ЕСПБ што је био 
потребан услов за студирање „на буџету“, 
што значи да је више од 58,16% остварило 
услове уписа у другу годину на терет буџета.

Студенти непосредно на изборима 
бирају своје представнике у Студентском 
парламенту. Студентски парламент 
је орган факултета састављен од 
студената који заступа и брани права 
и интересе студената на Факултету и 
уједно бира све студентске представнике 
у органима и телима Факултета. 

Поред тога, на Факултету делује 
велики број локалних и међународних 
студентских организација које 
бројним активностима унапређују 
студентски и факултетски живот:

УЧЕШЋЕ 
СТУДЕНАТА

УСПЕСИ 
СТУДЕНАТА 
ФОН-А

СТУДЕНАТА 
ОСТВАРИЛО 
УСЛОВЕ УПИСА 
У ДРУГУ ГОДИНУ 
НА ТЕРЕТ БУЏЕТА

AIESEC, ФОН, aiesec.org.rs
Дебатни клуб, debata.fon.bg.ac.rs
ЕкоФОН, eko.fon.bg.ac.rs
ESTIEM, estiem.org.rs
Caвез студената ФОН-а, ssb.org.rs
СпортФОН, sportfon.fon.bg.ac.rs
ФОНИС, fonis.bg.ac.rs
ФОН-ов центар за развој каријере, foncareercenter.org 
Case Study Club, casestudyclub.org и bbicc.org
ИнтерФОН, casopisinterfon.org
Унија студената ФОН-а, unijastudenatafona.org
Quality Media Station, qms.fon.bg.ac.rs
БуФОНерија, facebook.com/Bufonerija
Студентски Парламент, parlament.fon.bg.ac.rs

58%

У 2018/19. години 35,03% студената прве 
године је остварило од 48 до 59 ЕСПБ бодова, 
а 14,67% студената 60 ЕСПБ што је био 
потребан услов за студирање „на буџету“, што 
значи да је више од 49,07% остварило 
услове уписа у другу годину на терет буџета.

49%



16 Факултет организационих наука

Кандидат има могућност да конкурише на сва три 
студијска програма или искључиво за један. ФОН ће у 
школској 2018/19. години у прву годину студија уписати

390

330

100

на студијском програму 
Информациони системи 
и технологије

на студијском програму 
Информациони системи 
и технологије, режим 
„студије на даљину”

на студијском 
програму Менаџмент 
и организација

УПИС У ПРВУ ГОДИНУ

студената

студената

студената

2019/20.
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Максималан број бодова  
ИЗ СРЕДЊЕ ШКОЛЕ = 40

НА ТЕСТУ = 60 
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Максималан број бодова из средње школе је 40, а вреднује 
се на основу просечне оцене успеха у средњој школи. 

Максималан број бодова који се може остварити на тесту је 60.
За полагање пријемног испита бирате једну од следећих алтернатива:

ПРИЈЕМНИ ИСПИТ

Тест опште информисаности 
састоји се од 30 питања из 
разних области знања.

На ФОН-у се врши припремна 
настава за полагање пријемног 
испита из математике. У јуну ће бити 
организовани пробни тестови из 
математике и опште информисаности. 

Литературу за припрему 
пријемног испита можете купити 
у скриптарници Факултета.

ТЕСТ ИЗ 
МАТЕМАТИКЕ
(20 задатака)

ИЛИ +60
бодова

ТЕСТ ИЗ 
МАТЕМАТИКЕ
(20 задатака)

30
бодова

ТЕСТ ОПШТЕ 
ИНФОРМИСАНОСТИ

(30 питања)

30
бодова

011 3950 896, 
10:00 – 12:00

prfon@fon.bg.ac.rs,
www.fon.bg.ac.rs

ИНФ
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Булевар Николе Тесле
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Стари Савски мост

27. М
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Бул. војводе М
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ића

Теразије

Главна Пошта

Скадарска

ВРАЧАР

ДЕДИЊЕ

АУТОКОМАНДА

ДУШАНОВАЦ

СЕЊАК

ГЛАВНА
ЖЕЛЕЗНИЧКА СТАНИЦА

ДОРЋОЛ

/

БЕОГРАДСКИ
САЈАМ

Ž. ST. DUNAV

.

КОШУТЊАК

Велико ратно острво

Зоолошки
врт

ХРАМ
СВЕТОГ САВЕ

КАЛЕМЕГДАН

СПОМЕНИК
КНЕЗУ МИХАИЛУ

МОСТ НА АДИ

ТРГ
СЛАВИЈА

ФОН

10
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Бранков мост

Б
ул. О
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а

Цвијићева
СКУПШТИНА

КОШУТЊАК


