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Драматичан демографски пад:
o 1985: 101.938 рођених 2012: 67.257 (66%)
Упис на високо образовање:
o 2012/13: 53.179 (државни факултети –31.573 (26.058
буџетских), приватни факултети – 6.770, државне високе
школе струковних студија – 12.980, приватне – 1856
o 66% кохорте, тј. Од рођених 1993.
Број дипломираних:
o 2011: 47.523 студента, и то на I степену – 15.502, на II (мастер)
– 31.460 и на III степену (докторске студије) – 561 студент
o Број становника старих 30-34 године се високошколском
дипломом (укупан број становника: 494.580):
 Са високим академским образовањем: 123.143 24,9%
 Са високим струковним образовањем: 89.369
6,8%
 Укупно са високим образовањем:
157,017 31,7%
Капацитет уписа у високошколске студије:
o 2012: 64.560 студентских места
Број ученика 4. разреда средњих школа 2012/13:
o Укупно 58.098
o Гимназије 16.510 (28,42%)
o Средње стручне школе: 41.588 (71,58%)
Буџетско финансирање скоро свих кандидата за упис:
o 2012/13: 26.058 буџетских студената
Стање запослених и незапослених са високим образовањем 2013:
o 541.610 запослених лица с вишим и високим образовањем
(161.645 с вишим и 379.925 с високим) а
o 113.239 незапослених (38.978 с вишим и 74.261 с високим)
Укупан број акредитованих студијских програма у високом
образовању Србије на свим облицима и свим циклусима износи 1583
(1281 на академскимтудијама и 402 на струковним студијама).
Велики скок капацитета уписа на ОСС у односу на ОАС+ИАС:
o Број места на ОАС+ИАС: 38.401+2694= 41.905 63,25%
o Броје места на ОСС: 651+275+23.415= 24.343 36,75%
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Структора дипломираних 2013:

Извор: Статистички годишњак Србије 2013.
Структура уписаних студената у 2011:

Извор: Статистички годишњак Србије 2013
Упис на приватне факултете: 13,54% од свих уписануих у ВО
Упис на приватне високе школе: 2,47% од свих уписаних у ВО
Упис на све приватне факултете и школе: 16,00 % (37.085)
Упис на државн ефекултете: 66,03% од свих уписаних у ВО
Упис на државне високе школе: 17,96% од свих уписаних у ВО
Упис на све државне факултете и школе: 84,00 % (194.576)
Упис на академске студије: 184.339 (79,57%)
Упис на струковне студије: 41.604+5.718 = 47.322 на струковне: 20,43%
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Број акредитованих студијских програма и броја студената (Универзитети)

ОАС - основне академске студије, МАС - мастер академске студије, ИАС - интегрисане
академске студије, ДС - докторске академске студије, САС - специјалистичке академске
студије, ОСС - основне струковне студије, ССС - специјалистичке струковне студије.
БП - број акредитованих студијских програма, БС - број студената који се уписује у прву
годину акредитованог студијског програма.
Образовно поље: ДХ - друштвено-хуманистичке науке, ТТ - техничко-технолошке науке,
МД - медицинске науке, ПМ - природно-математичке науке, УМ – уметност, ИМТ –
интердисциплинарни, мултидисциплинарни и трансдисциплинарни студијски програми.

Број акредитованих студијских програма и броја студената (Високе школе)

Броје места на академским студијама: 65607-651-275= 64.681 72,66 %
Број места на струковним студијама:651+275+23.415= 24.341 27,34 %
Укупан број акредутиваних места: 89.022 места
Број места на ОАС иИАС: 38.401+2694= 41.905 63,25%
Броје места на ОСС: 651+275+23.415= 24.343 36,75%
Укупан број на ОАС+ИАС+ОСС: 66.248
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