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РЕПУБЛИКА СРБИЈА 

Национално тело за акредитацију 

и обезбеђење квалитета у високом образовању 

Број: 6 12-00-00333/5/2021-03 
Датум: 19. 01 . 2022. године 
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КРАГУЈЕВАЦ 

На основу члана 23 , став 9, тачка 1 Закона о високом образовању ("Службени 
гласник РС" бр. 88117, 73/18, 27/1 8 - др . закон , 67/ 19, 6/20 - др. закони , 11 /2 1-
Аутентично тумачење, 67 /21 - др . закон и 67 /2 1) и Решења Комисиј е за акредитацију и 

проверу квалитета број 6 12-00-00333/4/202 1-03 од 13.01 .2022. године, Национал но тело 

за акредитацију и обезбеђење квалитета у високом образовању издаје 

УВЕРЕЊЕ 

о акредитацији студијског програма 

Мастер академске студије (МАС) - Индустријско инжењерство кој и изводи 

високошколска установа Универзитет у Крагујевцу - Факултет инжењерских 

наука, са седиштем у Крагујевцу, у улици Сестре Јањић 6, ПИБ : 101 576499, Матични 
број : 07 15 13 14. 

Како Је високошколска установа испунила све стандарде прописане 

Правилником о стандардима и поступку за акредитацију студиј ских програма 

("Службени гласник гласник РС" бр. 13/ 19, 1/21 и 19/2 1 ), студијски програм Мастер 
академске студије (МАС) - Индустријско инжењерство ј е акредитован у оквиру 

образовно-научног поља Техничко-технолошке науке и научне области Индустријско 

инжењерство и инжењерски менаџмент, за упис 16 (шеснаест) студената у седишту 
Установе . 

Достављено: 

- ВИСОКОШКОЛСКОЈ установи 

- архиви 
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КРАГУЈЕВ А Ц 

На основу члана 2 1, став 1, тач ка 1 Закона о високом образовању ("Службени 
гласник РС" бр . 88/17, 73/18, 27118 - др . закон , 67119, 6/20 - др. закони , 11 /2 1- Аутентично 
тумачење, 67/2 1 - др. закон и 67/2 1) Комисија за акредитацију и проверу квалитета, на 
седници одржаној 13. 01. 2022. годи не, донела је 

РЕШЕЊЕ 

о акредитацији студијског програма 

Утврђује се да високошколска установа Универзитет у Крагујевцу - Факултет 

инжењерских наука, са седи штем у Крагујевцу, у улици Сестре Јањић 6, ПИБ: 

1О1 576499, Матични број: 07 15 13 14, испуњава прописане стандарде за акредитацију 

студиј ског програма Мастер академске студије (МАС) - Индустријско инжењерство, у 

оквиру образовно-научног поља Техничко-технолошке науке и научне области 

Индустријско инжењерство и инжењерски менаџмент, за упис 16 (шеснаест) студената у 
седишту Установе. 

На основу овог решења, Национално тело за акредитацију и обезбеђење квалитета 

у високом образовању издаће уверење о акредитацији студијског програма из става 1. овог 
решења. 

Образложење 

Високошколска установа Универзитет у Крагујевцу - Факултет инжењерских 

наука, са седиштем у Крагујевцу, у ул ици Сестре Ј ањић 6, (у даљем тексту: ВШУ), је дана 

17. 09. 202 1. године поднела Захтев за акредитацију студијског програма Мастер 

академске студије (МАС) - Индустријско инжењерство, у даљем тексту: СП, под 

бројем 6 12-00-00333/202 1-03 . 

Комисија за акредитациј у и проверу квалитета (у даљем тексту: Комисија) је на 

седници одржаној 14. 1 О. 202 1. године усвојила предлог Потком исије за образовно-научно 



поље Техничко-технолошких наука (у даљем тексту: Поткомисија) за именовање 

рецензентске комисије, која је именована Одлуком директора Националног тела за 

акредитацију и обезбеђење квалитета у високом образовању број 612-00-00333/2/2021-03 
од 15. 1 О. 202 1. године. 

Рецензентска комисија (у даљем тексту: РК) утврдила је чињенице од значаја за 
доношење одлуке о акредитацији СП увидом у поднету документацију и непосредним 

увидом у рад ВШУ . РК је дана 02. 12. 2021. године посетила ВШУ и након посете 
сачинила коначни извештај на српском и сажетак на енглеском језику, који укључује и 
оправдане примедбе ВШУ, као и оцену квалитета анализираног студијског програма, и 

поднела га је Поткомисији на разматрање. На основу извештаја РК, Поткомисија је 

Комисији поднела Извештај о оцени испуњености стандарда за акредитацију студијског 
програма (у даљем тексту: Извештај) у коме је утврдила да су испуњени стандарди за 

акредитацију прописани Правилником о стандардима и поступку за акредитацију 

студијских програма ("Службени гласник РС'', бр. 13/ 19, 1/21 и 19/2 1) и предложила је 
Комисији да донесе решење о акредитацији студијског програма Мастер академске 
студије (МАС) - Индустријско инжењерство. 

На основу Извештаја РК, Извештаја Поткомисије и увида у поднету документацију 

за акредитацију СП, констатовано је да је ВШУ доставила потребну документацију за 

акредитацију и утврђена је испуњеност прописаних стандарда за акредитацију студијског 

програма, сваког појединачно, што је документовано релевантним чињеницама, и то: 

Стандард 1: Структура студијског програма 
Назив студијског програма је Индустријско инжењерство. Циљеви студијског 

програма су приказани на одговарајући начин у опису Стандарда 3 за акредитацију. 
Студијски програм Индустријско инжењерство је програм мастер академских 

студија у области индустријског инжењерства и инжењерског менаџмента у пољу 

техничко - технолошких наука. Студијски програм је једногодишњи и има обим студија од 
60 ЕСПБ. Исходи процеса учења дати су у оквиру описа Стандарда 4 за акредитацију, у 
складу са законом који утврђује Национални оквир квалификација. 

Академски нази в који студенти стичу завршетком овог студијског програма је 

мастер инжењер индустријског инжењерства. 

У претходној акредитацији 2015. године, овај студијски програм мастер 

академских студија носио је назив Индустријско инжењерство - пословни информациони 

системи, и акредитован је у оквиру реализације ТЕМПУС пројекта "Convers ion Courses fo r 
Unemployed University Grad uates in SerЬia''. 

Садржај студијско г програма, правила студирања, права и обавезе студената, и 

друга питања од значаја за извођење студијског програма - штампају се сваке године као 
посебна публикација, која је доступна јавности и у електронском облику. 

Услови уписа на студијски програм и други најбитнији елементи студијског 

програма и режима студија су прописани Статутом и Правилником о режиму основних и 

мастер академских студија Факултета инжењерских наука Универзитета у Крагујевцу. 

У оквиру студијског програма је дефинисана листа обавезних и изборних 
студијских подручја, односно предмета, са оквирним садржајем. 

Студијски програм се састоји од 6 наставних предмета, од којих су 4 обавезна, а 2 
изборна (од понуђених 1 1 ). 

У оквиру студијског програма нема предуслова за упис појединих предмета. Као 
Прилог 1.1 Публикација установе наведен је сајт установе . 

У функцији обезбеђења и подизања квалитета студијских програма важећа су 

правна акта: Статут Факултета, Правилник о режиму основних и мастер академских 
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студија, и нтерни документ Поступак за обезбеђење квалитета студијског програма, као и 

други правилници, коју се тичу квалитета студијских програма и наставног процеса. 

За спровођење процедуре обезбеђења квалитета студијског програма Индустријско 

инжењерство одговорни су: секретар Факултета, продекан за науч но-истраживачки рад, 

председник Ком исије за обезбеђење квалитета, студентски парламент, наставници, 

сарадници и студенти Факултета. За праћење и обезбеђење квалитета студијског програма 

одговоран Је продекан за наставу. 

Студијски програм МАС Индустријско инжењерство, стручно Је конципиран и 

усклађен је са принципима Болоњске декларације. 

Стандард 1: Структура студијског програма ј е испуњен. 

Стандард 2: Сврха студијског програма 
Студијски програм МАС Индустријско и нжењерство је конципиран тако да 

обезбеђује стицање ком петенција, знања и вештина из различитих научних и стручних 

инжењерско - информатичких области, које су друштвено оправдане и корисне. 

Сврха студијског програма је образовање студената за послове у областима . . 
индустрије, истраживања, развоја, саветодавних и организационих послова. 

Усаглашеност сврхе студијског програма и основн их задатака и циљева Факултета 

инжењерских наука у Крагујевцу је образложена и у складу је са основним задацима и 

циљевима установе. 

У опису овог стандарда установа је истакла да се реализацијом овако конципираног 

студијског програма ш колују мастер инжењери индустријског инжењерства кој и поседују 

компетентност за успешно обављање професионалних задатака у оквирима светског 

тржишта рада. 

Стандард 2: Сврха студијског програма је испуњен . 

Стандард 3 : Циљеви студијског програма 
Циљеви студијског програма укључују постизање компетенција и вештина и у 

складу су са основним задацима и циљевима установе. Циљеви студиј ског програма су 

јасно дефинисан и и огледај у се у школовању мастер инжењера ком петентних да решавају 
различите захтеве и проблеме из области управљања организацијама заснованим на 

з нању, како би се лакше стварала и одржала конкурентска предност таквих организација. 

У акредитационом материјалу је наведено да је циљ студијског програма МАС 

Индустријско инжењерство да образује стручњаке којима су потребна следећа знања и 

вештине: да буде у току савремених кретања у инжењерским доменима и буде способан да 

управља организацијама које су засноване на знању; креира процесе знања уз помоћ 
интелигентних пословних система; комуницира са СВОЈИМ радним окружењем на 

матерњем и ен глеском језику; развиј е самопоуздан, непристрастан и истраживачки прилаз 

проучавања проблема ; ради у интернационалном окружењу (кроз проширивање 

сопствених социјалних, културних оквира, језичких и комуникационих вештина - а које се 

стичу и кроз тимски рад студената и кроз студијске боравке у иностранству); разуме 

ефекте нових развоја у техници и науци на радно окружење, друштво, ал и и животну 
средину 

Општи и специфичн и циљеви студисјко г програма су усклађени са захтевима 

области индустријског инжењерства, тржишта рада и привредног развоја. 

Стандард 3: Циљеви студијског програма је испуњен. 
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Стандард 4: КоАtпетенције дипломираних студената 

Савладавањем студијског програма МАС Индустријско инжењерство студенти 
стичу стручне компетенције, предметно-специфичне компетенције, способност развијања 

иновативних приступа у индустријском инжењерству, као и оспособљеност за 

прогнозирање и стратешко планирање дешавања у струци . Компетенције које студенти 

стичу у одговарају струч ном називу мастер инжењер индустријског инжењерства, кој и 

је садржан у националном оквиру квалификација. 

У оквиру стандарда 4. Компетенције дипломираних студената јасно су истакнуте 
опште и предметно-специфичне компетенције, које студенти стичу након завршетка 

мастер академских студија. Опште способности које студент стиче су следеће: анализа, 
синтеза и предвиђања решења и последица; овладавања методима, поступцима и 

процесима истраживања; развој критичког и самокритичког мишљења и приступа; 

примене знања у пракси; развој комуникационих способности и спретности, као и сарадња 
са ужим социјалним и међународним окружењем, и све то у домену индустријског 

инжењерства. Јасно су дефинисане у складу са структуром и садржајем студијског 

програма (курикулума). Специфичне компетенције су дефинисане на начин да узимају у 

обзир исходе стечених знања по групама сродних предмета које слушају студенти. Исходи 

учења су наведени на задовољавајући начин у приложеном тексту стандарда. 

Услови и поступци неопходни за завршавање студија и добијање дипломе су 

дефинисани, усклађени су са садржајем и обимом студија и доступни су на увидјавности. 
У Прилогу 4. 1. Факултет инжењерских наука у Крагујевцу приложио је Додатак 

дипломи МАС Индустријско инжењерство на српском језику који садржи све релевантне 

елементе и јасно указује на одговарајуће способности будућ их мастер студената. 
Стандард 4: Компетенције дипломираних студената ј е испуњен . 

Стандард 5: Курикулум 
У оквиру описа Стандарда 5 су дати сви неопходни подаци о курикулуму, 

укључујући и одговарајуће пратеће Табеле и Прилоге. ВШУ је доставила следећа 

документа: Табела 5.1. Распоред предмета по семестрима и годинама студија, Табела 5.2. 
Спецификација предмета, Табела 5.2 .а. Књига предмета - студијски програм Мастер 
академских студија Индустријско инжењерство, Табела 5.3 Изборна настава на студијском 
програму, Табела 5.4. Листа предмета на студијском програму првог нивоа, по типу 

предмета: (Академско-општеобразовни предмети , Теоријско-методолошки предмети, 

Научно, односно уметн ич ко стручни, Стручно апликативни и Стручни, односно 

уметничко-стручни предмети), Извештај 1. Извештај о структури студијског програма 
(овај извештај следи из електронског формулара и формира се након уноса и обрачуна 

свих података у електронском формулару) формулара), Прилог 5.1. Књига предмета (у 
документацији и на сајту институције), Прилог 5.2. Одлука о прихватању студијског 
програма од стране струч них органа високошколске установе, Прилог 5.3. Програм 

научноистраживачког односно уметничко истраживачког рада (уз захтев за акредитацију 

студијског програма другог степена, мастер акдемских студија), Прилог.5.4. Решење о 

акредитацији научноистраживачке организације рада (уз захтев за акредитацију 

студијског програма другог степена, мастер акдемских студија). 

Студијски програм траје једну годину, односно два семестра, у обиму од 60 ЕСПБ 
бодова. Студијски програм укључује 4 обавезна предмета, 2 изборних предмета, и са 
Стручном праксом, Студијским истраживачким радом на теоријским основама мастер 

рада, и предметом Мастер рад студент укупно мора да положи 9 испита. Број часова 
активне наставе је 20 у оба семестра. Студијско-истраживач ки рад је заступљен са 
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просечно 8 часова недељно, односно 40%, док су остало предавања, вежбе и други облици 

акти вне наставе, што је у складу са захтевима Стандарда. 

Описи предмета су дати у књизи предмета (Табела 5.2.а Књига предмета -
студиј ск и програм Мастер академских студија Индустријско и нжењерство), укључујући и 

Завршни (Мастер) рад и Стручну праксу. Описи предмета садрже наз и в предмета, статус 

предмета (обавезни или изборни), број ЕСПБ бодова, име наставника, циљ предмета са . . 
очекива ним исходима , знањима и компетенцијам а, садржај предмета, препоруч ену 

литературу, методе извођења наставе , као и начин провере знања и оцењи вања. Структура 

студијског програма, у смислу избора и назива предмета, је у складу са нази вом 

Студијског програма и Факултета. Изборн и предмети омогућавају студентима да се 

специјализују у областима кој е су саставни део Индустријског инжењерства. Циљеви и 

исходи предмета су задовољавајуће написани . Препоручена л итература ј е на српском 

језику и ен глеском језику, и из новијег је периода. Нач ин провере знања је дефи нисан н а 

адекватан начин . 

У структури студијског програма је заступљено 6,67% академско-општеобразовних 

предмета , 16,67% научно-стручних предмета, 56,67% стр уч но-апликативних предмета и 

20,00% теоријско-методолошких предмета , што је у складу са стандардом (потребно је око 
70% науч но и стручно-ап л икативних и око 30% општеобразовних и теоријско

методолош ких, тренутна заступљеност је око 73,34% научно и стручно-апл и кативних и 
око 26,67% општеобразовних и теоријско-методолошких). 

У структури студијског програма је Стручна пракса, у укупном трајању од 90 
ч асова (6 часова недељно). Стручна пракса се реализује у одговарај ућим 

научноистражива ч ким установама, у организацијама за обављање и новационе акти в ности , 

у орга низацијама за пружање инфраструктурне подршке иновацио ној делатности, у 

п ривредним друштвима и јавним уста новама. 

Завршни рад на студијском програму је обавезан , и реализује се кроз два предмета: 

Студијски истражи вачки рад н а теориј ским основама мастер рада, и предмет Мастер рад. 
Стандард 5: Кури кулум је испуњен. 

Стандард 6: Квалитет, савременост и међународна усаглашеност студијског 

програма 

Опис стандарда 6 недвосмислено потврђује ус клађеност студијског програма МАС 

Индустријско инжењерство са савременим светским токовима и стањем струке и науке у 

пољу техничко-технолош ких наука, па овај студиј ск и програм нуди студентима нај новиј а 

научна и стручна сазнања из области и ндустриј с ког и нжењерства и инжењерског 

менаџмента. Такође, овај студијски програм је усаглашен са европским стандардима у 
. . 

погледу услова уписа, трајања студија, услова преласка у наредну годи н у, стицања 

дипломе и начина студирања. 

Ово је додатно подржано пр илозима 6. 1, 6.2 и 6.3 који садрже податке о студијским 

програмима који се спроводе на три европске високошколске установе (Технолошки 

универзитет у Талину (Естон ија), Универзитет у Коруњи (Шпанија) и Тампере 

универзитет (Финска)) , а упореди ви су са студијским програмом МАС Индустр ијско 

инжењерство. Ови прилози садрже л инкове ка веб-страницама горе наведених 

високош колских установа , релевантних студијских програма и л и ста предмета који се 

слушају на овим студијск им програм има, информативни су и пружају основне 

информације о студијским програмима са којима се МАС Индустријско инжењерство 
упоређује. 

Прилог 6.4 је дат као PDF документ курикулума акредитованих иностраних 

студиј ских програма са кој има је студијски програм МАС Индустријско инжењерство 
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усклађен. Прилог 6.4 такође садржи упоредни приказ предмета студијског програма МАС 
Индустријско инжењерство са сличним студијским програмима три високошколске 

установе: Технолошки универзитет у Талину, Универзитет у Коруњи и Тампере 

универзитет. 

Савременост студијског програма МАС Индустријско инжењерство може се 

потврдити упоредним посматрањем три студијска програма са универзитета у Естонији, 

Шпанији и Финској , који сви припадају европском образовном простору, чиме се може 

додатно потврдити целовитост и свеобухватност овог студијског програма. Такође је 

евидентна и усаглашеност са другим студијским програмима Факултета инжењерских 
наука Универзитета у Крагујевцу, а пре свега са ДАС Индустријско инжењерство и 

инжењерски менаџмент и МАС И нжењерски менаџмент. 

Стандард 6: Квалитет, савременост и међународна усаглашеност студи јско ~· 

програма је испуњен . 

Стандард 7: Упис студената 
У оквиру документациј е везане за Стандард 7. установа Је доставила следеће 

прилоге: 

Прилог 7. 1. Конкурс за упис студената, 
Прилог 7.2. Решење о именовању комисије за п ријем студената; 

Прилог 7.3. Услови уписа студената, садржи извод из Статута Факултета 

инжењерских наука Универзитета у Крагујевцу, од члана 44. до члана 50. где се могу наћи 
информације о упису, самом конкурсу, броју студената кој и се уписује, о нач ину 

рангирања и упису кандидата, и о правима и обавезема студената. 

У оквиру стандарда 7. приложене су следеће табеле: 
Табела 7. 1. Преглед броја студената који су уписани н а студијски програм, садржи 

табелу са прегледом броја студената који су уписани на студијски програм у текућој 

2020/2021. години и претходне две године, у школској 20 18/2019, 20 19/2020, као и 

планирани број студената за наредну школску годину, и просечне оцене уписаних 

кандидата. 

Табела 7.2. Пре глед броја студената који су уписа н и на студијски програм по 

годинама студија у текућој школској години, која садржи податке о укупном броју 

студената који студира на првој години, као и колико укупно студира у текућој школској 
години. 

Да би се кандидат уписао на студије другог степена неопходно је да је претходно 

стекао први степен високог образовања на високошколској установи, која је у време уп иса 

кандидата на студиј е првог степена имала дозволу за рад за извођење студијског програм а. 

У прву годину мастер академских студија које имају најмање 60 ЕСПБ бодова има 
право да се упише лице које је завршило одговарајуће акредитоване студије првог степена 

утврђене студијским програмом , када је претходно остварен обим основних академских 

студија од 240 ЕСПБ бодова . 

На студијски програм мастер академских студија на Факултету може се уписати 
лице које је претходни степе н студија завршило на сродном студијском програму. 

Студијским програмом се утврђује који су програм и основних студија првог 

степена одговарајући (сродн и) за наставак студија на студијском програму мастер 

академских студија. 

Редослед кандидата за упис у прву годину мастер академских студија одређује се 

на основу опште просечне оцене остварене на основним академским студијама дужине 

студирања на основним академским студијама и степена еквиваленциј е завршеног 

студијског програма основних академских студија са одговарајућим студијским 

6 



програмом мастер академских студија , КОЈИ се дефинише одлуком Комисије за упис 

студената. 

Стандард 7: Упис студената је испуњен . 

Стандард 8: Оцењивање и напредовање студената 
Студент савлађује студијски програм полагањем испита, чиме стиче одређени број 

ЕСПБ бодова, у складу са студијским програмом. 

Студијски програм садржи 6 изборних предмета који укупно носе 90 ЕСПБ бодова. 
Предиспитне активности резултују добијањем одређеног број а исп итних поена 

(број поена се креће у распону од 50, а највише 70 поена). 
Сваки појединачни предмет у програму има одређени број ЕСПБ бодова који 

студент остварује када са успехом положи испит, те у случају студијског програма 

докторских академских студија Индустријско инжењерство и инжењерски менаџмент 

распон ЕСПБ бодова је од 15 до 20. 
Укупан успех студента на предмету се изражава оценом од 5 (није положио) до 1 О 

(одл ичан). 

Дисертација је завршни део студијског програма докторских студиј а. Представља 

резултат самосталног истраживачког рада у изабраној ужој научној области и завршни део 

студијског програма коме се приступа после положених испита и темељног прегледа у 

ужој области која одређује предмет докторске дисертације. Процедура везана за 

реализацију докторске дисертације и оцену њене научне вредности , као и улога ментора у 
раду комисије за оцену и одбрану докторске дисертације дефинисана је Статутом 

факултета , Правилни ком о пријави , изради и одбрани докторске дисертације 

Универзитета у Крагујевцу и Правил ником о докторским академским студијама 

Факултета инжењерских наука. 

Стандард 8: Оцењивање и напредовање студената је испуњен. 

Стандард 9: Наставио особље 
Документација , односно табеле и пр илози који прате стандард 9 (Табела 9.0, 9.1 , 

9. 1 .а" 9.2, 9.5 и 9.8 и Прилози 9. 1, 9.2, 9.5 и 9.8) су формално у потпуности припремљени и 
означени у складу са Упутством за припрему документације за акредитациј у студијског 

програма првог и другог степена високог образовања, као и са захтевима Стандарда и 

упутствима за акредитацију студијских програма првог и другог степена. Такође су, у 

посебном фолдеру, достављене Табеле и Прилози за Факултет инжењерских наука 

Универзитета у Крагујевцу, и то: Стандард 6. Наставно особље (Табела 6.1 - 6.7 и Прилог 
6.3 - 6.8), како је тражено упутствима . 

Радно-правни статус и академска звања наставника и сарадника а н гажованих на 

студијском програму МАС Индустријско инжењерство доказани су следећим 

документима: Извод из електронске базе података пореске управе Републ ике Србије 

(ЕБП-ПУРС), Уговор о раду наставника и сарадника са пуним радним временом, МА 

образац, Одлука о избору у звање, Све дипломе (осим средње ш коле). 

Сва наведена документа се налазе у документацији за акредитацију за сваког 

наставника и сарадника понаособ, и у са гласности су са осталим документима, табелама и 

прилозима КОЈИ су достављени. 

Увидом у достављену документацију може се констатовати да број од 16 
наставника (укључујући и научног сарадника који је ангажован у настави) одговара 

потребама и да је довољан да покрије укупан број часова наставе на студијском програму 

МАС Индустријско инжењерство , односно просечно ангажовање наставника на овом 

студијском програму износи 1,0 1 часова акти в не наставе недељно, тј. не прелази 6 часова 
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активне наставе. Такође, наставници који су ангажовани на другим студијским 

програмима на истој или другој високошколској установи остварују укупно ангажовање 

не веће од 12 часова активне наставе. 
Сви наставници ангажовани на студијском програму МАС Индустријско 

инжењерство су ангажовани 100% радног времена на Факултету инжењерских наука 

Универзитета у Крагујевцу, тако да се може констатовати да на овом студијском програму 

наставу изводи најмање 70% наставника који су у радном односу са пуним радним 

временом. Овим је такође испуњен и захтев стандарда да наставници у радном односу са 

пуним радним временом изводе најмање 50% предавања из предмета који припадају 
научно и стручно-апликативним категоријама. Такође, сви наставници су у звању доцент, 

ванредни професор и редовни професор, осим једног ангажованог научног сарадника, што 

чини више од 80 % укупног броја наставника. 
Увидом у Књигу наставника, може се констатовати да научне и стручне 

квалификације наставног особља одговарају научној и стручног области индустријско 

инжењерство и инжењерски менаџмент, као и нивоу њихових задужења. Сваки наставник 

има најмање пет референци из ове научне и стручне области. 

Просечно ангажовање сарадника на студијском програму МАС Индустријско 

инжењерство износи 0,36 часова недељно. што одговара потребама студијског програма и 
не прелази 1 О часова недељно. Такође, укупно ангажовање по сараднику није веће од 16 
часова активне наставе недељно на свим високошколским установама у Србији. 

Стандард 9: Наставно особље је испуњен. 

Стандард 10: Организациона и .111атеријал11а средства 
На основу документације коју има Факултет инжењерских наука у Крагујевцу 

(прилог 10.1, препис листе непокретности број 10406 и табела 10.1, листа просторија са 
површинама) констатује се да су задовољени услови из стандарда 1 О који се односи на 
одговарајући простор потребан за реализацију студијског програма. 

Факултет користи свој простор за реализацију студијског програма МАС 

Индустријско инжињерство. 

На основу приложене документације (табела 10. 1 листа просторија) може се 

закључити да Факултет има довољно простора за реализацију студијског програма. 

Високошколска установа обезбеђује место у амфитеатру, учионици и лабораторији за 
сваког студента на студијском програму. 

Анализирајући (прилог 10.3, изјава о поседовању, 10.2, извод из књиге инвентара, 
прилог 10.3, број мрежних прикључака и табелу 10.2, списак опреме за извођење 

студијског програма) документацију може се закључити да Факултет поседује потребну 

опрему за савремено спровођење студијског програма и извођење наставе. 

Анализирајући Правилни к о техничким стандардима приступачности (службени 

гласник бр 46/13) може се закључити да је овај Правилник стављен ван снаге чланом 40 
Правилника о техничким стандардима планирања, пројектовања и извођења објеката 

којима се осигурава несметано кретање и приступ особа са инвалидитетом , деци и старим 

особама. (Службени гласник бр 22/ 15). 
Библиотека задовољава стандарде библиотечких јединица поготово што је 

Библиотека Факултета интегрисана у Универзитетску библиотеку. 

Анализом документације (Табела 10.4 - листа уџбеника доступна студентима на 
студијском програму и табела 10.5-покривеност обавезних предмета литературомм 

књигама, збиркама, и практикумима који се налазе у библиотеци или је има у продаји) 

може се закључити да Факултет обезбеђује покривеност свих предмета одговарајућом 

уџбеничком литературом , училима и помоћним средствима. 
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Анализирајући документацију (Табела 1О.1 - листа просториј а са површинама у 

високошколској установи у којој се изводи настава на студијском програму и прилог 10.3-
доказ о поседовању иноформационе технологије броја интернет прикључака и слично) 

може се закључ ити да Факултет обезбеђује потребну информациону технологију. 

У документацији Факултет наводи да има 11 наставних, научних и истраживачких 
лабораторија и 26 научно истраживачких центара. 

За извођење студијског програма МАС Индустријско инжињерство обезбеђени су 

одговарајући људски , п росторн и , технич ко-тех нолошки, библ иотеч ки и други ресурси 

који су примерени карактеру студијског програма и предвиђеном броју студената. 

Стандард 1 О: Организациона и материјална средства је испуњен . 

Стандард 11: Контрола квалитета 
Рецензентска комисија је анализирала прилоге које је Установа приложила уз 

Стандард 11 и при томе узимала у обзир резултате Из вештаја о самовредновању Установе 

и Извештаја о самовредновању студијског програма МАС Индустријско инжењерство. 

Документи који су везани за квал итет и контролу квалитета које је Установа приложила су 

следећи: 

Табела 11.1 Листа чланова комисије за контролу квалитета (прилог: Одлука о 

именовању Комисије за обезбеђење квалитета Факултета инжењерских наука) . Табела 
11 .1 садржи листу чланова комисије за контролу квалитета коју чини 12 чланова, од тога 7 
наставника , два члан а из реда ненаставног особља и три студента на предлог Студентско г 

парламента Факултета. Мандат чланова ком иси је из редова запослених траје 3 године а 
члановима комисије представницима студената траје 2 године. 

Прилог 11.1 Извештај о резултатима самовредновања Установе ; Извештај о 

самовредновању студијског програма. 

Прилог 11 .2 Јавно публикован документ - Политика обезбеђења квалитета 

Установе . Прилог 11 .3 Правилник о уuбеницима на Установи . 

Прилог 11.4 Извод из Статута Установе којим се регулише оснивање и делокруг 

рада организационих јединица задужених за квалитет. 

Прилог 1 1 .5 Стратегија обезбеђења квалитета и поступци обезбеђења квалитета 
ФИН-а од 2019. Године 

У анализи примене стандарда 11 констатовано Је да се контрола квалитета 

студирања спроводи на свим степенима студија редовно и систематски у складу са 

Стратегијом обезбеђења квалитета (одлука број 0 1-1 / 1269-1 од 09.04.20 19. године, о 

усвајању "Стратегиј е обезбеђења квалитета и поступци обезбеђења квалитета Факултета 

инжењерских наука Универзитета у Крагујевцу") . 

Квалитет студијских програма обезбеђује се систематским праћењем и 

континуиран им усавршавањем његове реализације. Факултет предузима мере за 

унапређење квалитета у погледу структуре и садржаја студијског програма, наставе, 

наставног особља, и спита, успешности студија , квалитета уuбеника и других наставних 

средстава. Самовредновање је саставни део стратегије обезбеђења квалитета и спроводи се 

најмање једном у интервалу од три годи не. Факултет обезбеђује одговарајућу улогу 

студената у процесу обезбеђења квалитета и то кроз рад студентских организација и 

представн ика студената у органима факултета , као и кроз анкетирање студената о 

квалитету наставног процеса . 

Стандард 11 : Контрола квал итета је испуњен. 
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ПРИМЕРИ ИЗВРСНОСТИ 

Рецензентска комисија је констатовала да је Установа доставила документ под 

називом Факултет инжењерских наука - примери изврсности, где је наведено: 

Два редовна професора су изабрана за чланове САНУ-а; 

Наставници Факултета имају много научних публикација; 

Факултет је издавач 4 међународна часописа; 

- Организатор је више међународних конференција; 

ПРЕПОРУКЕ 

Учествује у многим међународним пројетима и пројектима са привредом ; 

Студенти Факулетета су освојили прву награду на Такмичењу за најбољу 
технолошку иновацију 20 18; друго место на међународном такмичењу из 
информационих технологија као и бројна друга признања на Машинијадама. 

Обезбезбедити што је могуће пре адекватан улазни простор и све 

потребне услове за несметано кретање особа са инвалидитетом; 

Јасније дефинисати услове за упис; 

Наредни предлог акционог плана за самовредновање урадити на начин 

да се боље може повезати са резултатима SWOT анализе; 
Планове и рокове за интерне поступке самовредновања скратити и 
проширити са активностима према резултатима самовредновања; 

Актуелну Стратегију квалитета Факултета периодично преиспитивати и 
унапређивати, као што је предвиђено Правилником о обезбеђењу квалитета 

и самовредновању. 

На основу наведеног, поступајући у складу са чланом 21 , став 1, тачка 1 Закона о 
високом образовању, којим је проп исано да Комисија одлучује о захтеву за акредитацију и 

спроводи поступак акредитације установа и студијских програма у области високог 
образовања, Ком исија је на седници одржаној 13. О 1. 2022. године једногласно одлучила 
као у диспозитиву овог решења. 

Достављено: 

- високош колској установи 

- архиви 
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PEIIYI>JIHKA CPI>HJA 
KOMHCHJA 3A AKPE).t;HTAIJ;HJY H 

IIPOBEPY KBAJIHTETA 
lipoj: 612-00-00347/2015-04 

20.03.2015. rO,!J;HHe 
lieorpa,!1; 

YBEPEibE 
0 AKPE).t;HTAIJ;HJH CTY).t;HJCKOr IIPOrPAMA 

MACTEP AKA,IJ;EMCKHX CTY).t;HJA 

YHHBEP3HTET Y KPArYJEBW - <DAKYJITET HIDKEibEPCKHX 
HAYKA ca ce.n;HmTeM y CecTpe JaH>Hn 6, KPArYJEBAI.."(, IIHB: 101576499, MaTH'TIIH 
6poj: 07151314, HCII)'HHO je CTaH,ll;ap.n;e IIpOIIHCaHe IJpaBHJIHHKOM 0 CTaH,ll;ap,ll;HMa H 
IIOCTyrrKy 3a aKpe,ll;HTai(Hjy BHCOKOIDKOJICKHX ycTaHOBa H CTY,ll;HjCKHX rrporpaMa (,Cny)l(6eHH 
macHHK PC" 6poj 106/06, 112/08, 70/11, 101/12-1-25, 101/12-1-26, 13/14), 3a aKpe.n;H:Tai(Hjy 
cTy.n;HjCKOr rrporpaMa MaCTep aKa)J;eMCKe CT}',!J;Hje HH).t;YCTPHJCKO 
HHJKEibEPCTBO - IIOCJIOBHH HH<DOPMAIJ;HOHH CHCTEMH y oKBHpy rrOJoa 
TeXHHl:JKO-TeXHOJIOIDKHX HaYKa H TO 3a yrrHC 16 (mecHaecT) CTy.n;eHaTa y Ce,ll;HIDTY YcTaHOBe 
3a H3BO~eH>e Ha CpiiCKOM je3HKy. 

0BO YBepeH>e H3.n;aje Ce Ha OCHOBY l:JJiaHa 16. CTaB 5. Tal:JKa 1) 3aKOHa 0 BHCOKOM 
o6pa30BaH>Y (,CJiy)l(6eHH rnacHHK PC" 6poj 76/05, 100/07, 97/08, 44110). 

,[(ocTaB.JDeHo: 
- BHCOKOIDKOJICKOJ ycTaHOBH 
- apxHBH KAIIK 



~~~~:~~;~· 

I 
PEIIYJiJIHKA CPJiHJA 

KOMHCHJA 3A AKPE,[(HT~HJY H 
IIPOBEPY KBAJIHTETA 
Jipoj: 612-00-00347/2015-04 

20.03.2015. rO,LJ;HHC 
Jieorpa,LJ; 

Ha OCHOBY qrraHa 14. CTaB 1. TaYIKa 7) H qrraHa 16. 3aKOHa 0 BHCOKOM o6pa30BaibY 
(,C.JI)')K6eHH macHHK PC" 6poj 76/05, 100/07, 97/08, 44/10) H qrraHa 10. IlpaBHJIHHKa o 
CTaH,ll;ap,ll;HMa H IIOCTYIIKY 3a aKpe,ll;HTa.JJ;Hjy BHCOKOillKOJICKHX ycTaHOBa H CTY.LJ:HjCKHX 
rrporpaMa (,CJiy)l(6eHH rJiaCHHK PC" 6poj 106/06, 112/08, 70/11, 101112-1-25, 101/12-1-26, 
13114), KoMucuja 3a aKpe,ll;HTa:o;Hjy H rrpoBepy KBaJIHTeTa, Ha ce,L(HH:UH O.LJ:P)I(aHoj 20.03.2015. 
ro,L(HHe, .LJ:OHeJia j e 

O,[(JIYKY 
o aKpe,LJ;HTau;uju cry,LJ;ujcKor nporpaMa 

MacTep aKa,LJ;eMCKHX cry,LJ;uja 

YTBp~yje ce .L(a YHHBEP3HTET Y KPArYJEBIJ;Y - WAKYJITET 
HH)KEibEPCKHX HAYKA ca ce,L(HmTeM y CecTpe JmnHh 6, KP ArYJEBAIJ;, III1B: 
10157 6499, MaTHYIHH 6poj: 07151314, ucrrylhaBa rrporrucaHe cTaH,ll;ap,ll;e 3a aKpe.LJ:HTa:o;ujy 
CTY.LJ:HjcKor rrporpaMa: MacTep aKa,LJ;eMcKe cry,LJ;uje HH,[(YCTPHJCKO 
HH)KEibEPCTBO - IIOCJIOBHH HHWOP~OHH CHCTEMH y OKBHpy rron.a 
TeXHHYIKO-TeXHOJIOmKHX HayKa H TO 3a yrrHC 16 (meCHaecT) CTy,L(eHaTa y Ce,L(HillTY YcTaHOBe 
3a H3BO~elbe Ha CpiiCKOM je3HKy. 

0 yTBp~eHoj aKpe.LJ:HTa.JJ;HjH H3 CTaBa 1. oBe O,L(JIYKe KoMHCHja 3a aKpe.LJ:HTa:o;ujy H 
rrpoBepy KBaJIHTeTa H3.LJ:aje YBepelbe. 

06pa3Jioacelbe 

BucoKomKoJicKa ycTaHOBa YHHBEP3HTET Y KPArYJEBI(Y- WAKYJITET 
HH)KEibEPCKHX HAYKA ca ce,L(HmTeM y CecTpe JaibHh 6, KP ArYJEBAIJ;, je .LJ:aHa 
16.03.2015. rO,L(HHe IIO,L(HeJia 3axTeB 3a aKpe,ll;HTa.JJ;Hjy CTY.LJ:HjCKOr rrporpaMa MaCTep 
aKa,LJ;eMcKe cry,LJ;uje - HH,[(YCTPHJCKO HHlKEibEPCTBO - IIOCJIOBHH 
HHWOP~HOHH CHCTEMH y OKBHpy rro.JOa TeXHHYIKO-TexHoJiomKHX HayKa rro,L( 
6pojeM 612-00-00347/2015-04. 

Y3 3axTeB 3a aKpe,ll;HTa:o;ujy, .LJ:OCTaBn.eHa je .LJ:OKYMeHTa.JJ;Hja, Koja je rrporrucaHa 
qrraHOM 4. flpaBHJIHHKa 0 CTaH,ll;ap,ll;HMa H IIOCTyrrKy 3a aKpe,ll;HTa:o;Hjy BHCOKOillKOJICKHX 
ycTaHoBa H CTY.LJ:Hjcmx rrporpaMa (,CJiy)l(6eHH macHHK PC" 6poj 106/06, 112/08, 70/11, 
101/12-1-25, 101/12-1-26, 13/14). 



Ha ocHoBy l{Jl. 6. H 7. IIpaBHJIHHKa o cTaH,ZJ;ap.IJ:HMa H rrocTyrrKy 3a aKpe.IJ:HTa:QHjy 
BHCOKOIDKOJICKHX ycmHoBa H cTy,ZJ;njcKHX rrporpaMa, KoMncnja 3a aKpe.IJ:HTau;njy H rrpoBepy 
KBaJIHTeTa, o6pa30BaJia je IIOTKOMHCHjy pa.,n:H YTBpl)HBa:Ena 'lliTheHH:Qa 0)1; 3Haqaja 3a 
)l;OHOIDeThe O,ZJ;JiyKe 0 3aXTeBy 3a aKpe,ZJ;HTa:QHjy ll O,ZJ;pe,ZJ;HJia pe:o;eH3eHTe. 

ll3BemTaj pe:o;eH3eHaTa, o H3BpmeHoj aHaJIH3H .IJ:OCTaBJbeHe .IJ:OKYMeHTa:o;nje ca 
O:QeHOM, ll3BeiDTaj IIOTKOMHCHje, KOjH Ca,ZJ;p)!(ll ll O:QeHy, Ca'lliTheH HaKOH CIIpOBe,ZJ;eHOr 
Herrocpe,ZJ;Hor YBH.IJ:a y pa.,n: BHCOKOmKoJicKe ycmHoBe YHHBEP3HTET Y KP ArYJEB:QY 
- <DAKYJITET HIDKEibEPCKHX HAYKA H rrpe,ZJ;Jior O.IJ:JIYKe, ,ZJ;OcTaBJbeHH cy 
KoMncnjn 3a aKpe.IJ:HTa:o;njy H rrpoBepy KBaJIHTeTa. 

Ha3HB .IJ:HIIJIOMe: MACTEP HH)KEibEP H~CTPHJCKOr 
HH)KEibEPCTBA, MacT. HH~. uu;zycTp. HH~ .. 

CTy,ZJ;njcm rrporpaM ,llH):(YCTPllJCKO liiiDKEII>EPCTBO - IIOCJIOBHll 
llH<l>OPMA.I(llOHll CllCTEMll" MacTep aKa,ZJ;eMcKHx CTY.IJ:Hja <l>aKyJITeTa HH)I(eThepcmx 
HayKa YHHBep3HTeTa y KparyjeB:o;, ca,ZJ;p)l(ll cBe eJieMeHTe YTBpl)eHe 3aKoHoM: 1) Ha3HB H 
:QHJbeBe CTY.IJ:HjCKOr rrporpaMa; 2) BpCTY CTy,ZJ;Hja ll HCXO,ZJ; rrpou;eca yqeTha; 3) CTpyqHH ll 
aKa,ZJ;eMCKH Ha3HB; 4) ycJIOBe 3a yrrnc Ha cTy,ZJ;njcm rrporpaM; 5) JIHCTY o6aBe3HHX H 
ll360pHHX CTY.IJ:HjCKHX IIO,ZJ;pyqja, O,ZJ;HOCHO rrpe,IJ;MeTa, ca OKBHpHHM Ca,ZJ;p)l(ajeM; 6) Ha'lliH 
H3Bol)eTha CTY.IJ:Hja H rroTpe6Ho BpeMe 3a H3Bol)eThe rroje,ZJ;HHHX o6JIHKa cTy,ZJ;nja; 7) 6o,JJ;OBHY 
Bpe,ZJ;HOCT CBaKOr rrpe,IJ;MeTa HCKa3aHa y CKJia,ZJ;y Ca EBpOIICKHM CHCTeMOM rrpeHOCa 60,ZJ;OBa (y 
,ZJ;a.JbeM TeKcTy: ECIIE 6o,ZJ;oBn); 8) rrpe,ZJ;ycJioBe 3a yrrnc rroje,ZJ;HHHx rrpe,ZJ;MeTa HJIH rpyrre 
rrpe,IJ;Mem; 9) Ha'lliH H36opa rrpe,ZJ;MeTa H3 ,ZJ;pyrnx cTy,ZJ;njcmx rrporpaMa; 1 0) ycJioBe 3a 
rrpeJia3aK ca .IJ:pym:x CTY.IJ:Hjcmx rrporpaMa y oKBnpy HCTHX HJIH cpo,ZJ;HHX o6JiaCTH CTY.IJ:Hja; 
11) .IJ:pyra IIHTaTha O.IJ: 3Haqaja 3a H3Bol)eThe CTY.IJ:HjcKor rrporpaMa. 
CTy.IJ:njcm rrporpaM ,llH,lzyCTPllJCKO lliDKEII>EPCTBO IIOCJIOBHll 
llH<l>OPMAII;llOHll CllCTEMll" MacTep aKa,ZJ;eMcKHx CTY.IJ:Hja <l>aKyJITeTa HH)I(eThepcmx 
HayKa YHHBep3HTeTa y KparyjeB:o;y je KOH:QHIIHpaH y oKBnpy peaJIH3a:o;nje TEMIIYC 
rrpojeKTa ,Conversion Courses for Unemployed University Graduates in Serbia", rrpn qeMy 
cy eKcrrepTH ca cpo,ZJ;HHx CTY.IJ:Hjcmx rrporpaMa H3 EBporre Haj,ZJ;npeKTHHje yqecTBOBaJIH y 
KOH:QHrrnpaThy oBor CTY.IJ:HjcKor rrporpaM,a Kp03 ,ZJ;eqmHHCaThe CTPYqJIHX rrpe,IJ;Mem H 
rrpe,ZJ;MeTa KOjH ce THqy <}lllHHX BeiDTHHa (rrpe,ZJ;y3eTHHIDTBa, KOMYHHKa:QHje, HH<}lOpMa:QHOHHX . . . . 
CHCTeMa ll CTpaHOr Je3HKa ll KOJH cy 3aje,ZJ;Hllqm CBHM CTY.IJ:HJCKHM rrporpaMHMa Ha 
.IJ:P)I(aBHHM YHHBep3HTeTHMa y Cp6njn). 

CTy,ZJ;HjCKH rrporpaM o6e36el)yje CTH:QaThe KOMIIeTeH:QHja 3a jaCHO ll rrpeii03HaTJbllBO 
3aHHMaThe. 

QHJb CTY,ZJ;HjCKOr rrporpaMa je IIOCTH3aThe KOMIIeTeH:QHja ll HCTpa)l(l~Baqm ll HayqHO 
OpHjeHTHCaHHX aKa,ZJ;eMCKHX BeiDTHHa ll3 06JiaCTH HH.ZJ:YCTpHjCKOr llH)I(eThepCTBa, IIOCe6HO 
IIOCJIOBHHX HH<}lOpMa:QHOHHX CHCTeMa. To, rrope,ZJ; OCTaJIOr, YK.Jbyqyje ll pa3BOj KpeaTHBHHX 
CIIOC06HOCTH HCTpa)l(llBaTha rrp06JieMa ll CIIOC06HOCT KpHTH~Or MlliDJbeTha ll ThllXOBOr 
pemaBaTha, pa3BHjaThe CIIOC06HOCTH 3a THMCKH pa,ZJ; Ha peaJIH3a:QHjH HCTpa)l(llBaqmx 
rrpojeKaTa ll OBJia,IJ;aBaThe HayqHHM MeTO,ZJ;aMa ll CIIe:QH<}lllqJIHM rrpaKTHqJIHM BeiDTHHaMa 
rroTpe6HHM 3a o6aBJbaThe rrpo<}lecnje. 
0Baj HHBO CTY.IJ:Hja IIO.ZJ:Pa3YMeBa y)l(y crre:o;HjaJIH3a:QHjy, KOja ce CTHqe O,ZJ;pel)eHHM H360p0M 

(rrperropyqeHe HJIH cBojeBOJbHO H3a6paHe) rpyrre rrpe,IJ;MeTa H3 mnper H36opHor rro,ZJ;pyqja 
rrpe,IJ;Mem KYPHKYJIYMa (rroHyl)eH je mnpn cKyrr Morylllix KOMIIeTeH:o;nja/ crreu;njaJIH3a:o;nja). 

CTy,ZJ;njcKH rrporpaM je TaKO crreu;n<}lnu;npaH ,ZJ;a cTy,ZJ;eHT TheroBHM CaBJia.,n:aBaTheM 
CTHqe OIIIDTe ll rrpe,IJ;MeTHO-CIIe:QH<}lHqJie KOMIIeTeH:QHje KOje cy ,ZJ;e<}lHHHCaHe ll 0)1; CTpaHe 
BO,ZJ;elllix eBporrcKHX HH)I(eThepcKHX mKoJia H acou;njau;nja Koje ce 6aBe o6pa3oBaTheM 
llH)I(eThepa HH.IJ:YCTpHjCKOr HH)I(eThepCTBa Ha HHBOY MaCTep aKa,ZJ;eMCKHX CTY,ZJ;Hja. 

HacTaBHH rrJiaH MacTep aKa,ZJ;eMcKHx CTY.IJ:Hja llH,lzyCTPllJCKO lllDKEII>EPCTBO
IIOCJIOBHll llH<l>OPMA.I(llOHll CllCTEMll je <}lopMnpaH TaKO ,ZJ;a 3a,ZJ;OBOJbH cBe 



rrocTaB.JbeHe ~II.JbeBe. CrpyKTypa cTy,n:IIjcKor rrporpa.Ma je o6e36e.n:mm .n:a II36opH1I rrpe,n:MeTII 
6y.n:y 3acTyrr.JbeHII ca HajMmne 30%. 

Ha MacTep aKa,n:eMCKIIM cTy,n:IIjaMa IICTpa)I(yjy ce rrpo6neMII IIH<jJopMaTIIKe II 
paqyHapCTBa y CTY.r:t:IIjCKIIM 06JiaCTIIMa IIH<jJOpM~IIOHIIX II IIOCJIOBHIIX CIICTeMa. Kp03 
m6opHe rrpe,n:MeTe cTy,n:eHTII rrpo<jJIInmrry caoje ycMepeiDe Ka je,n:Hoj o.n: rroHyljeHIIX 
CTY.r:t:IIjCKIIX o6JiaCTII. 

CBII rrpe,n:MeTII cy je,n:HoceMecTpaJIHII II Hoce o.n:roaapajy:trn: 6poj ECIIE 6o.n:oaa, rrpii 
qeMy je,n:aH 6o,n: o,n:roBapa IIp1I6JIII)I(H0 30 CaTII aKTIIBHOCTII CTy,n:eHTa. 

Y KypiiKYJIYMY je ,n:e<jJIIHIICaH OIIIIC CBaKor rrpe,n:MeTa KOjii ca,n:p)I(II; Ha31IB, TIIII 
rrpe,n:MeTa, ro,n:IIHY II ceMecTap cTy,n:IIja, 6poj ECIIE 6o.n:oaa, liMe HaCTaBHIIKa, ~II.Jb Kypca ca 
oqeKIJBaHIIM IICXO.ll:IIMa, 3HaiDIIMa II KOMIIeTeH~IIjaMa, rrpe,n:ycJIOBe 3a IIOXaljaiDe rrpe,n:MeTa, 
ca.n:p)I(aj rrpe,n:MeTa, rrperropyqeHy JIIITepaTypy, MeTO,n:e II3BoljeiDa HaCTaBe, HaqiJH rrpoaepe 
3HaiDa II o~eiDIIBaiDa II .n:pyre rro,n:aTKe. 

Y CTPYKTYPII cTy,n:IIjcKor rrporpa.Ma, m6opH1I rrpe,n:MeTII cy 3acTyrr.JbeHII ca 36.67% o.n: 
YKYIIHor 6poja ECII:E 6o.n:oaa Ha cTy,n:IIjaMa. 

CTy,n:eHT 3aapmaaa cTy,n:IIje 1I3pa,n:oM 3aBpmHor - MacTep pa,n:a. KoHama o~eHa 
MacTep pa.n:a II3BO.D:II ce Ha ocHoay o~eHe 1I3pa,n:e II jaaHe o.n:6paHe ca.Mor pa,n:a. MacTep pa.n: 
6paHII Ce rrpe,n: KOMIICIIjOM KOja ce CaCTOjii 0,[( HajMaiDe TPII HaCTaBHIIKa <l>aKyJITeTa 
IIH)I(eiDepCKIIX HaYKa. 

CTy,n:IIjCKII rrporpaM ,l:IH,n:ycTpiijcKo IIH)I(eiDepcTBO - IIocJIOBHII IIH<jJopM~IIOHII 
CIICTeMII" MaCTep aKa,n:eMCKIIX CTy,n:IIja <l>aKyJITeTa IIH)I(eiDepCKIIX HaYKa YHIIBep31ITeTa y 
Kparyjea~y je KOH~IIIIIIpaH y OKBIIPY peaJIII3a~IIje TEMIIYC rrpojeKTa ,Conversion Courses 
for Unemployed University Graduates in Serbia", rrpii qeMy cy eKcrrepTII ca cpo,n:HIIX 
CTY.r:t:IIjCKIIX rrporpa.Ma II3 Eaporre Haj.r:t:~IpeKTHIIje yqeCTBOBaJIII y KOH~IIIIIIpaiDy OBOr 
CTY.ll:IIJCKOr rrporpa.Ma II TO: 

1. Wageningen University, NL, http://www.wageningenuniversity.nl/UK/ 
2. University of Exeter, UK, http://www.exeter.ac.uk/ 
3. Galway-Mayo Institute of Technology, IE, http://www.gmit.ie/ 
4. University of Ljubljana, SI, www.uni-lj.si 

IIocTojii ycarnameHocT ca: 
1. North Dakota State University Fargo, ND, USA 
http:/ /www.ndsu.edu/ime/graduate _education/course_ description/, II,n:p. 

Ha o,n:o6peHe cTy,n:IIjcKe rrporpa.Me Mory ce yrriicaTII KaH,n:II,n:aTII rro.n: ycJIOBIIMa II Ha 
HaqiJH YTBpljeH 3aKOHOM o BIICOKOM o6pa3oBaiDy, CTaTYTOM YHIIBep31ITeTa y Kparyjea~y, 
CTaTYTOM II IlpaBIIJIHIIKOM 0 pe)I(IIMY OCHOBHIIX II MaCTep aKa,n:eMCKIIX CTy,n:IIja <l>aKyJITeTa 

IIH)I(eiDepcKIIx HaYKa YHIIBep31ITeTa y Kparyjea~y. 
KoHKypc 3a yrriic cTy,n:eHaTa ce o6jaa.Jbyje HajKaCHIIje neT Mece~II rrpe rroqeTKa 

mKoJicKe ro,n:IIHe. Epoj cTy,n:eHaTa 3a yrriic Ha MacTep aKa,n:eMcKe cTy,n:IIje je ycKJialjeH ca 
Ka,n:pOBCKIIM II IIpOCTOpHIIM 3aXTeBIIMa II TeXHII~O-TeXHOJIOIDKIIM MOryllHOCTIIMa 
<l>aKyJITeTa. 

<l>aKyJITeT IIH)I(eiDepcKIIX HaYKa YHIIBep31ITeTa y Kparyjea~y HerrpeKII,n:Ho II 
CIICTeMaTCKII rrpaTII ycrrex CTy,n:eHaTa II IDIIXOBO Harrpe,n:OBaiDe Mecemo II CeMeCTpaJIHO. 
IlocTyii~II rrpaneJDa ycrrexa CTy,n:eHaTa, KaO II HaqiJHII KOpeKTIIBHOr ,n:eJIOBaiDa OIIIICaHII cy y 
IIpaBIIJIHIIKY o pe)I(IIMY ocHOBHIIX II MacTep aKa,n:eMCKIIX cTy,n:IIja II IIocTyrr~IIMa 3a 
o6e36eljeiDe KBaJIIITeTa. Pe3yJITaTII ycrrexa cTy,n:eHaTa ce aHaJIII31Ipajy Ha HacTaBHO-HaymoM 
Belly <l>aKyJITeTa II Ha OCHOBY II3Be,n:eHIIX 3aK.JbyqaKa rrpe,n:y31IMajy Ce KOpeKTIIBHe Mepe. 

Ha peanma~IIjii oaor cTy,n:IIjcKor rrporpaMa aHra)I(OBaHo je 10 pe,n:oBHIIX rrpo<)Jecopa, 
3 aaHpe,n:Ha rrpo<)Jecopa, 1 rrpe,n:aaaq cTpaHor je31IKa II 9 capa,n:HIIKa. Cali HaCTaBHII~II 



aHra)I(OBaHH Ha H3BO~elby OBOr CTY.[J;HjCKOr nporpaMa cy y CTa.JIHOM pa,ll;HOM O,ll;HOCy Ca 
nYHHM pa,ll;HHM BpeMeHOM Ha <l>aKyJITeTy IIH)I(elbepCKHX HaYKa. 

HaCTaBHH:UH II capa,ll;HH:UH noce.n;yjy Hay'IHO-CTpyrrne KBa.JIII(lmKaqHje KOje 
O.[J;roBapajy o6pa30BHO HayqHOM noJDy II HHBOY IbHXOBHX 3a,ll;y)l(eiDa, illTO ce MO)I(e BH.[J;eTH y 
KlDH3H HaCTaBHHKa, IlpHJIOr 9.3 OBOr CTaH.n;ap.n;a. 

IIo.n;a:uH o HaCTaBHH:UHMa H capa.n;HH:UHMa .n;ocTyrrHH cy jaBHOCTH Ha Be6 cajTy: 
http:/ /fink.rs/index.php?option=com _ content&view=article&id= 124 7 &Itemid=7 4. 

Hayrrne H cTpyrrne KBa.rrmjmKa:uHje HacTaBHOr oco6JDa o.n;roBapajy o6pa30BHO 
HayrrnoM noJD y H HHBoy IDHXOBHX 3a,ll;y)l(elba. CBaKH HacTaBHHK HMa HajMaiDe neT 

pe<l.>epeH:UH H3 y)l(e Hay•IHe, O,ll;HOCHO CTpyrrne o6JiaCTH H3 KOje H3BO,ll;H HaCTaBY Ha 
cTy.n;HjcKOM nporpaMy. IIo.n;a:uH o HaCTaBHH:UHMa H capa.n;HH:UHMa .n;ocTynHH cy jaBHOCTH Ha 
Be6 cajTy: 

http:/ /fink.rs/index.php?option=com _ content&view=article&id= 124 7 &ltemid=7 4 
YKyrraH npocTOp <l>aKyJITeTa HH)I(eiDepcmx HayKa H3HOCH 14.860 m2 H o6yxBaTa 

5.365 m2 npOCTOpa 3a H3BO~eiDe HaCTaBe (aM<l.>HTeaTpH, Yl:JHOHH:Ue, Jia6opaTOpHje). IJJiaH 

aKpe,ll;HTa:UHje <l>aKyJITeTa npe,ll;BH~a 1787 CTy.[J;eHTa Ha CBHM CTY.[J;HjCKHM nporpaMHMa, TaKO 
.n;a npOCTOp 3a H3BO~elbe HaCTaBe HHje KpHT~aH, jep Ce HaCTaBa H3BO,ll;H y .[J;Be CMeHe. 

YKyrraH npOCTOp KOjH je Ha pacnoJiaraiDy 3a H3BO~elbe HaCTaBe no OBOM CTY,ll;HjCKOM 
nporpaMy ,ll;a.JieKO npeBa3HJia3H HeOnXO,ll;HHX 2 m2. <l>aKyJITeT IIH)I(elbepCKHX HaYKa liMa .[J;Ba 

aM<l.>HTeaTpa, ,ll;Be BeJIHKe CJiymaOHH:Ue, BRIDe )'l:JHOHH:Ua II Jia6opaTOpHja, 6H6JIHOTe"tfKH 
npOCTOp II qHTaOHH:UY· 3a CBaKOr CTy.n;eHTa CTY)J;HjCKOr nporpaMa <l>aKyJITeT IIH)I(elbepCKHX 

HayKa o6e36e~yje MecTO y HaBe.n;eHHM npocTOpHjaMa. 
<l>aKyJITeT HH)I(eiDepcmx HaYKa noce.n;yje onpeMy 3a caBpeMeHo H3Bo~eiDe HaCTaBe y cKJia.n;y 
ca noTpe6aMa cTy.n;HjcKor nporpaMa. 

<l>aKyJITeT HH)I(eiDepcKHX HaYKa pacnoJio)l(e HH<l.>opMa:UHOHOM onpeMoM. EH6JIHOTeKa 

o6e36e~yje KOpHCHH:UHMa npMcTyrr npeKo liHTepHeTa H Ko6coH Mpe)l(e. <l>aKyJITeT 
HH)I(eiDepcKHX HaYKa pacnoJia)l(e ca meeT paqYHapcmx ca.rra ca 120 paqyHapa KojM MMajy 

npHcTyrr liHTepHeTy. Ha <l>aKyJITeTy je pa3Be.n;eHo yKyrrHo 174 npHMapHHX Mpe)I(HHX 

npHKJD Yl:JaKa. 
HanoMeHe: 
1. Y Ta6eJIH cy npHKa3aHM CaMO y:u6eHH:UH HaBe.[J;eHM y KlDM3H npe.n;MeTa. 
2. CKpHnTe 3a npe.n;aBaiDa Hase.n;eHa y KibH3H npe.n;MeTa Ha.rra3e ce Ha Moodie portalu 

<l>aKyJITeTa HH)I(eiDepcmx HaYKa Ha a.n;pecH http://moodle.fink.rs/. 
IJpHJIOr: 113BO,ll; H3 HHBeHTapCKe JIMCTe 6H6JIMOTeKe <l>aKyJITeTa MH)I(elbepCKHX HaYKa. 

<l>aKyJITeT noce6Ho BO,ll;M paqYHa o o6e36e~eiD y aKTMBHe yJiore cTy.n;eHaTa y o:ueHH H 

KOHTpOJIH KBa.JIHTeTa CTY.[J;HjCKHX nporpaMa. Yqemfie CTy.[J;eHaTa o6e36e~yje Ha .[J;Ba HaqH:Ha: 

npeKo qJiaHCTBa y KoMHCHjH 3a o6e36e~eiDe KBa.JIMTeTa H nonyiDasaiDeM aHKeTHHX JIHCTOBa 

qH:ja je <l.>opMa nponHCaHa y liHTepHHM CTaH,ll;ap,ll;HMa II nocTyrr:UHMa o6e36e~elba KBa.JIHTeTa 
( CTp. 72-78; 86-87). Y CKJia.n;y C THM, Ha cajTy <l>aKyJITeTa yp~eHa je Be6 aiiJIHKaqMja, TaKO 
.n;a CTy.[J;eHTH nOnyiDaBajy aHKeTe THna A1 II A2. CBaKH CTy.n;eHT .[J;06Hja je.[J;HHCTBeHM KO,ll; 
nOCJie HCnyiDaBalba aHKeTHOr JIMCTa Ha cajTy <l>aKyJITeTa M TO je je.n;aH O,ll; ycJIOBa 3a OBepy 

CeMecrpa. Pe3yJITaTH aHKeTa ce CTaTHCTH"tfKH o6p~yjy M npOCJie~yjy CBHM peJieBaHTHHM 
opraHMMa <l>aKyJITeTa pa,ll;M npe.n;y3MMalba KOpeKTHBHHX Mepa. 

YJiora cTy.n;eHaTa y OBOM npo:uecy je o.n; BeJIHKe Ba)I(HOCTH. O.n; ce.n;aM qnaHoBa 

KoMHCHje 3a o6e36e~eiDe KBa.JIHTeTa,je.n;aH qnaHaje cTy.n;eHT. 
KoMHCMja 3a aKpe.n;HTa:uMjy H npoBepy KBa.JIHTeTa, yrBp.n;HJia je .n;a BHCOKOIDKOJICKa 

ycTaHoBa YHHBEP3HTET Y KP ATYJEBI(Y - $AKY JITET HH)KEibEPCKHX 
HAYKA 3a cTy.n;HjCKH nporpaM MacTep aKa)J;eMcKe cry)J;Hje - Hll)p'CTPHJCKO 
HH)KEibEPCTBO - IIOCJIOBHH HH$0PMA~HOHH CHCTEMH y OKBMPY noJDa 
TeXHHqKo-TeXHOJIOillKHX HayKa HCnyiDaBa CTaH.n;ap.n; y nome.n;y KBa.JIHTeTa CTY,ll;HJCKOr 



'· 

IIporpaMa IIpOIIHCaHe IJpaBHJIHHKOM 0 CTaH,n:ap,n:HMa H IIOCTyriKy 3a aKpe,n:HTaU:HJY 

BHCOKOIIIKOJICKHX ycTaHOBa H CTy,n:HjCKHX IIpOrpaMa. 

lfMajyJm y BH.[(y ,n:a je BHCOKOIIIKOJICKa ycTaHOBa HCIIYHHJia CTaH,n:ap,n:e 3a 

aKpe,n:HTaiJ;Hjy C'fY,LJ;HjCKOr nporpaMa IIpOIIHCaHe IJpaBHJIHHKOM 0 CTaH.[(ap,n:HMa H IIOCTyriKY 

3a aKpe,n:HTaiJ;Hjy BHCOKOIIIKOJICKHX YCTaHOBa H CTy,n:HjCKHX rrporpaMa, O,[(JiyqeHO je KaO y 

,[(HCII03HTHBy. 

YnyTCTBO o npaBHOM cpe,n;cTBy: IIpoTHB oBe o.n:JIYKe MO)I(e ce H3jaBHTH )l(aJI6a 

Hau;HOHaJIHOM CaBeTy 3a BHCOKO o6pa30Baibe y poKy 0,[( 30 ,[(aHa 0,[( ,[(aHa IIpHjeMa. 

,l(ocTaB.JbeHo: 

- BHCOKOIIIKOJICKOj ycTaHOBH 

- apxHBH KAIIK 




