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"Конструкције"

- Завршена
четворогодишња школа
- Положен пријемни испит
из математике

Наш факултет основан је у Суботици 22. априла
1974. године у склопу Универзитета у Новом Саду.
Основни циљ нам је образовање и
оспособљавање за научно-истраживачки рад
будућих грађевинских инжењера, мастера и
доктора грађевинарства. Сва настава одвија се
по Болоњском процесу. Факултет располаже
савременим учионицама, амфитеатром,
рачунарским кабинетима, лабораторијама и
библиотеком.

СТУДИРАЈТЕ КОД НАС!
БУДИТЕ УСПЕШНИ!
Због чега треба да студирате баш код нас,
у Суботици, граду на северу наше земље?
- Организована бесплатна припрема за
полагања пријемног испита из математике, на
српском и на мађарском језику
- Слободна места на буџету
- Смештај и исхрана за буџетске студенте у
студенском дому, који се налази у непосредној
близини факултета
- Могућност добијања студенског кредита
- Рад са студентима у мањим групама
- Лабараторије у склопу факултета
- Учионице опремљене видео пројекторима
- Клуб студената
- Рачунарски кабинети

Основни циљ овог студијског програма је
стварање инжењера који ће поред академског
образовања из области грађевинских
конструкција и материјала, имати и опште
академско образовање и бити оспособљени за
пројектовање и извођење грађевинских
конструкција

"Хидротехника и водно
инжењерство околине"

Циљеви програма су да обезбеди широко опште
образовање из области грађевинског
инжењерства, као и специјализовано
инжењерско образовање у области хидротехнике
и водног инжењерства околине.

"Саобраћајнице"
Циљ студија је да студенти стекну основни ниво
стручног и научног знања из области
пројектовања и извођења саобраћајница. Осим
саобраћајница, студијски програм обухвата и
друге аспекте грађевинске струке са нагласком
на пројектовање и извођење саобраћајне
инфраструктуре - путева, пруга, железничких
станица, геотехнике и радова нискоградње.

"Архитектонско инжењерство"

Циљ студија је да студенти стекну основни ниво
стручног и научног знања из области
архитектонско-урбанистичког пројектовања и
грађења објеката широког
архитектонско-грађевинског спектра објеката
мање спратности и вишенаменских објеката
архитектуре. Студијски програм обухвата и
унутрашње уређење објеката.

Предности града
Суботице, као места
студирања:
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Град фестивала Фестивал европског
филма Палић, Jazzik,
Међународни фестивал
позоришта за децу и
многи други.
Град спортова могућност тренирања
различитих спортова:
фудбал, кошарка,
одбојка, атлетика, рвање,
карате, хокеј на леду,
бокс, бициклизам,
једрење, веслање,
ватерполо, пливање.
Град културе и забаве:
позоришта, биоскопи,
концерти, изложбе,
сајмови, перфоманси,
књижевне вечери,
кафићи и клубови.

"Геодезија"
Основни циљ овог студијског програма је
стварање инжењера геодетске струке који ће
имати опште академско образовање, чврсту
подлогу из теоријско-методолошких области, која
ће им омогућити израду великог спектра подлога
за остале фазе пројектовања. Такође ће се
фокусирати на савремене методологије са
применом ИТ технологије.
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