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На основу члана 23. став 9. тачка 1. Закона о високом образовању ("Службени 
гласник РС" бр. 88/17, 73/18, 27/18 - др. закон, 67/19, 6/20 - др. закони, 11/21-
Аутентично тумачење, 67/21 - др. закон и 67/21) и Решења Комисије за акредитацију и 
проверу квалитета број 612-00-00352/4/202 1-03 од 13. О 1. 2022. године, Национално 

тело за акредитацију и обезбеђење квалитета у високом образовању издаје 

УВЕРЕЊЕ 

о акредитацији студијског програма 

Мастер академске студије (МАС) - Војноиндустријско инжењерство који 

изводе високошколске установе Универзитет у Крагујевцу Факултет 

инжењерских наука, са седиштем у Крагујевцу, у улици Сестре Јањић 6, ПИБ: 
101576499, Матични број: 0715 1314 и Универзитет одбране у Београду - Војна 

академија, са седиштем у Београду, у улици Генерала Павла Јуришића Штурма бр. 33, 
ПИБ : 102116082, Матични број: 07093608. 

Како су високошколске установе испуниле све стандарде прописане 

Правилником о стандардима и поступку за акредитацију студијских програма 

("Службени гласник гласник РС" бр. 13/\ 9, 1/21 и 19/21), заједнички студијски 

програм Мастер академске студије (МАС) - Војноиндустријско инжењерство је 

акредитован у оквиру образовно-научног поља Техничко-технолошке науке и научне 

области Индустријско инжењерство и инжењерски менаџмент, за упис 16 (шеснаест) 
студената у прву годину у седиштима наведених установа. 

Достављено : 

- ВИСОКОШКОЛСКОЈ установи 

- архиви 
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На основу члана 2 1, став 1, тачка 1 Закона о високом образовању ("Службени 
гласник РС" бр. 88/ 17, 73/ 18, 27/ 18 -др. закон, 67/ 19, 6/20 - др. закон и , 1 1 /2 1- Аутентич но 
тумачење, 67/2 1 - др. закон и 67/2 1) Комисија за акредитацију и проверу квалитета, на 
седници одржаној 13. О 1. 2022. године, до нела је 

РЕШЕЊЕ 

о акредита ц11ј11 студијског програма 

Утврђује се да високошколске установе Универзитет у Крагујевцу - Факултет 
инжењерских 11аука, са седиштем у Крагујевцу, у улици Сестре Ј ањић 6, ПИ Б: 

10 1576499, Матични број: 07 15 13 14 и Универзитет одбране у Београду - Војна 

академија , са седиштем у Београду, у улици Генерала Павла Јуриш ића Штурма бр. 33, 
ПИБ: 102 11 6082, Матични број : 07093608, испуњавају прописане стандарде за 

акредитацију заједнич ког студијског програма Мастер академске студиј е (МАС) -
Војно~1ндустријско инжењерство, у оквиру образовно-научног поља Техничко
технолошке науке и науч не области Индустријско инжењерство и и нжењерски 

менаџмент, за упис 16 (шеснаест) студената у прву годину у седиштима наведених 

установа. 

На основу овог решења, Н ационално тело за акредитацију и обезбеђење квалитета 
у високом образовању издаће уверење о акредитацији студијског програма из става 1. овог 
решења. 

О бразложење 

Високош колске установе У11иверзитет у Крагујевцу - Факултет 1111жељерских 

наука , са седиштем у Крагујевцу, у улици Сестре Јањић 6, и Универзитет одбране у 
Београду - Војна академија, са седиштем у Београду, у улици Генерала Павла Јуришића 

Штурма бр . 33 (у даљем тексту: ВШУ), су дана 14. 1 О . 2021. годи не поднеле Захтев за 
акредитацију заједничког студијског програма Мастер академске студије (МАС) -



Војноиндустријско инжењерство, у даљем тексту: СП, под бројем 6 12-00-00352/2021-03, 
који се реализује у седиштима наведених установа. 

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

седници одржаној 28. 1 О. 2021. године усвојила предлог Поткомисије 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 612-00-00352/2/2021 -03 
од 29. 1 О. 2021. 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 09. 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 Поткомисиј и на разматрање . На основу извештаја РК, Поткомисија је 
Комисији поднела Извештај о оцен и 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. 13119, 1/21 и 19/21) и предложила је 
Комисији да донесе решење о акредитацији студијског програма Мастер академске 

студије (МАС) - Војноиндустријско инжењерство. 

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

за акредитацију СП, ко нстатовано је да је ВШУ доставила потребну документацију за 

акредитацију и утврђена је испуњеност прописаних стандарда за акредитацију студијског 

програма, свако г појединачно, што је документовано релевантним чињеницама, и то: 

Стандард 1: Структура студијског програма 
Студијски програм Војноиндустријско инжењерство мастер академских студија, 

као студијски програм заједничких студија форм иран у сарадњи Факултета инжењерских 

наука Универзитета у Крагујевцу и Војне академије Универзитета одбране, усклађен је са 

Законом о високом образовању и Болоњском декларацијом и садржи све Законом 

предвиђене елементе. Студијски програм мастер академских студија Војноиндустријско 

инжењерство постојао ј е и у претходном циклусу и претходно је акредитован Уверењем 
Комисије за акредитацију и проверу квалитета Републике Србије 2015. године, а први пут 

2010. године. 
Студијски програм траје једну годину односно два семестра, има укупно 60 ЕСПБ 

бодова, припада пољу техничко технолошких наука и даје академски назив "мастер 

инжењер индустријског инжењерства", што је у складу са одлукама Националног савета за 

високо образовање. Адекватно су дефинисане способности и компетенције које стиче 

студент савладавањем студијског програма. Самовредновање се у целини адекватно и 
континуирано спроводи. 

Обе институције (ФИН Крагујевац и ВА Београд) које заједнички реализују 

студијски програм су обезбедиле да су услови уписа, трајање студијског програма, 

циљеви и исходи дефинисани и доступни јавности (на сајтовима обе установе и у 
публикацијама). Курикулум садржи листе обавезних и изборних предмета. 

Постоје публикације обе установе (у штампаном и електронском облику на 

сајтовима оба факултета). 

Подаци о структури програма у Извештају о параметрима програма из софтвера 

НАТ указују на коректну структуру програма . 
Стандард 1: Структура студи ј ског програма је испуњен. 
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Стандард 2: Сврха студијског програма 
Сврха студијског програма мастер академских студија "Војноиндустријско 

инжењерство" дефинисана је потребом за образовање студената у области 

војноиндустријског инжењерства на нивоу мастер академских студија које обезбеђује 
стицање знања и вештина потребних за успешно обављање професионалних инжењерских 

задатака у оквирима светског тржишта рада, чиме се првенствено омогућава развој нових 

одбрамбених технологија и и нжењерских система који су у функцији система одбране и 

који доприносе општем развоју друштва и наставак образовања у оквирима европског и 

светског образовног простора . Садржај студијског програма мастер академских студија 

"Војноиндустријско инжењерство" у потпуности корелира са основним задацима и 
циљевима обе установе и у складу је са њиховим визијама, мисијама, политикама и 

стратегијама квалитета. 

Мастер академске студије "Војноиндустријско инжењерство" трају једну годину 

односно два семестра , и носе 60 ЕСПБ бодова. Свршеним студентима се обезбеђују 
компетенције које, уз одређену оријентацију ка стицању професионалних вештина 

потребних за ангажман у пракси, омогућавају и наставак академског образовања на 

следећем нивоу студија (докторске студије). Омогућава се стицање фундаменталних 

знања и вештина карактеристичних за студиј е војноиндустријског инжењерства КОЈа 

студентима могу гарантовати и наставак ш коловања и оријентацију ка истраживању у 

пољу техничко-технолошких наука. 

Довољно конкретно су специфициране компетенције које се стичу и за које 

препознатљиве и јасне професије и занимања се образују студенти. Образложена је 

друштвена оправданост студијског програма, као и могућност запошљавања свршених 

студената овог програма. 

Стандард 2: Сврха студи јског програма је испуњен. 

Стандард 3: Циљеви студијског програма 
Циљеви студијског програма су јасно наведени у публикацијама и на Интернет 

странама Факултета инжењерских наука Крагујевац и Вој не академије Београд, и 

очекивано су прилично јасни и прецизни. Обе установе имају јасну визију код заснивања 
овог програма. 

Основни циљ студијског програма је усмерен на стицање академских вештина и 

специфичних знања (компетенција) у складу са текућом светском праксом за студије 

"Војноиндустријског инжењерства", на нивоу мастер академских студија. Циљ је да 
мастер инжењер индустријског инжењерства буде оспособљен да интегрише и примени 

стечена знања и специфичне когнитивне и интелектуалне вештине у 

мултидисциплинарном контексту при решавању, како тривијал них инжењерских 

проблема, тако и захтевнијих проблема истраживања и развоја. 

Посебни циљеви су адекватно специфицирани . Довољно јасно су описана 

специфична практична знања која студенти стичу савладавањем градива из предмета који 

припадај у студијском програму. 

Стандард 3: Циљеви студијског програма је испуњен. 

Стандард 4: Компетенције дипломираних студената 

Компетенције дипломираних студената на студијском програму мастер академских 

студија "Војноиндустријско инжењерство" су као и код сродних програма двојаке: 

Опште способности које студенти стичу савладавањем студијског про грама . 
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Предметно специфичне способности КОЈе студенти стичу савладавањем 

студијског програма. 

Опште способности које студент стиче су јасно дефинисане у складу су са 

курикулумом. Предмети ч ије савладавање је предвиђено курикулумом су такви да 

омогућавају стицање општих компетенција, а постижу се кроз колективни и самостални 
рад студената на савладавању предвиђених садржаја. 

Предметно специфичне способности које студенти стичу савладавањем студијског 

програма су прецизно и довољно детаљно описане кроз исходе учења , где се у обзир 

узимају исходи стечених знања по предметима које слушају студенти. 
Има довољно елемената који јасно указују на квалитет програма и обе установе, и 

на детаљно промишљање код заснивања елемената ово г п рограма. 

Стандард 4: Компетенције дипломираних студената је испуњен. 

Стандард 5: Курикулу.м 
Студијски програм мастер академских студија реализује се у трајању од 2 семестра 

11 године и вреди 60 ЕСПБ. Сви предмети су једносеместралн и. Током првог семестра, 

студенти слушају два обавезна и четири изборна предмета . У другом семестру планирани 
су: стручна пракса, студијски истраживач ки рад на теоријским основама завршног 

(мастер) рада и израда завршног (мастер) рада. Број ЕСПБ бодова по семестрима 

задовољава услов равномерности оптерећења студената по семестрима (просечно 30 
ЕСПБ са толеранцијом до 20% : 1. семестар - 36 ЕСПБ, 2. семестар - 24 ЕСПБ). У 

структури студијског програма заступљена су 4 изборна предмета са укупно 24 ЕСПБ, 
који заједно са половином ЕСПБ предвиђеном за за вршни (мастер) рад (5 ЕСПБ) и 

студијски истраживачки рад (5 ЕСП Б) вреде укупно 34 ЕСПБ , што је 56.67% у односу на 
укупан број ЕСПБ бодова . Све листе изборних предмета садрже најмање двоструко већи 

број предмета у односу на број предмета кој и се бира ( 1. изборна листа у првом семестру -
бира се 1 предмет од 3 понуђена, 2. изборна л иста у првом семестру - бира се 1 предмет од 
5 понуђених, 3. изборна листа у првом семестру - бира се 1 предмет од 7 понуђених и 4. 
изборна листа у првом семестру - бира се 1 предмет од 8 понуђених). Студијским 
програмом је предвиђено укупно 705-720 часова активне наставе и 90 часова за 

реализацију стручне праксе . На заврш ној години предвиђено је 300 часова за студијски 
истраживачки рад (41 ,7%-42,5%). Завршни (мастер) рад је исказан је преко две позиције у 
студијском програму: Студијски истраживачки рад ( 10 ЕСПБ) и Мастер рад ( 10 ЕСПБ). 

Сваки предмета садржи : наз и в предмета, тип предмета, годину и семестар студиј а, 

број ЕСПБ , име и презиме наставни ка, циљ курса, исходе, знања и компетенције, 

предуслове за похађање предмета, садржај предмета, препоручену литературу, методе 

извођења наставе, начин провере знања и оцењивања, и др . 

Разл и ч ите групе предмета су правилно заступљене у студијском програму према 

препорученим процентима. У структури студијског програма, у односу на укупан број 

ЕСПБ, заступљене су следеће групе предмета : 30% теоријско-методолошки и 70% 
стручно- апликативних предмета. 

Стандард 5: Курикулум је испуњен 

Стандард 6: Квалитет, саврел1еност и међународна усаглашеност студијског 

програма 

СП Вој ноиндустријско инжењерство (СП ВИО) МАС Факултета инжењерских 
наука Универзитета у Крагујевцу (ФИН К) и Војне а кадем ије Универзитета одбране у 

Београду (ВАБ) је целовит и свеобухватан и усаглашен је са другим програмима ових ВУ, 

јер је базиран на предметима који су са неизмењеном структуром и описом изабрани из 
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акредитованих СП МАС обе ВУ. Студенти могу да наставе студије на истоименом 
заједничком СП на МАС на поменутим установама. СП ВИО нуди студентима најновија 

научна сазнања из области војноиндустријског инжењерства, а посебно из : конструисања 

и лафетирања система артиљеријских оруђа, унутрашње-балистичког пројектовања, 
пиротехничке безбедности при складиштењу и одржавању, пројектовања, развоја, 

испитивања, израде, пријема и складиштења ракетних мотора. СП ВИО је упоредив и 
компатибилан са одговарајућим СП страних ВУ из земаља ЕУ: 1. FAKUL ТА 
VOJENSKYCH TECHNOLOGII Uпiverzita оЬrапу v Вrпе, Брно, Чешка; 2. ROY AL 
MILlTARY ACADEMY, Брисел, Белгија; 3. HELMUT SCHMIDT UNIVERSIТY, Хамбург, 
Минхен, Немачка; 4. MILIТARY ACADEMY, Лисабон, Португал. Садржај СП је у складу 

са европским препорукама, стандардима и добром праксом у европским институцијама. 

Студије трају једну годину (60 ЕСПБ) , при чему су испоштовани принцип 
једносеместралности, листе изборних предмета и мобилности . СП је усклађен са 

одговарајућом добром праксом у оквиру европског образовног простора и са препорукама 

АВЕТ-а и ASIIN-a - критеријумима за акредитацију студијских програма из области 

инжењерства. 

Стандард 6: Квалитет, савременост и међународна усаглашеност студијског 
програма је испуњен 

Стандард 7: Упис студената 
Студенти се уписују на студијски програм мастер академских студија 

"Војноиндустријско инжењерство" под условима и на начин утврђен Законом о високом 

образовању, Статутом Универзитета у Крагујевцу, Статутом и Правилником о режиму 

основних и мастер академских студија Факултета инжењерских наука Универзитета у 

Крагујевцу и Војне академиј е Универзитета одбране у Београду. Према 

Споразуму/уговору о реализацији студијског програма за стицање заједничке дипломе 

мастер академских студија "Војноиндустријско инжењерство", студенти се уписују на 
Факултет инжењерских наука Универзитета у Крагујевцу. 

Постоји могућност уписа на предложени студијски програм преласком са других 

студијских програма у складу са Статутом Универзитета у Крагујевцу, Статутом и 
Правилником о режиму основних и мастер академских студија Факултета инжењерских 

наука и Статутом Војне академије. 

Конкурс за упис студената се објављује најкасније четири месеца пре почетка 

школске године . Број од 16 студената за упис на мастер академске студије 

"Војноиндустријског инжењерства" је усклађен са кадровским (34 наставника, од чега је 
24 наставника са Факултета инжењерских наука Универзитета у Крагујевцу и 1 О 
наставника са Војне академије Универзитета одбране у Београду), просторним захтевима 

(13772,32 m2) и техничко-технолошким могућностима обе институције реализатора . . 
заједничког студијског програма . 

Кандидати за уп ис у прву годину мастер академских студија рангирају се према 

оствареној просечној оцени на основним академским студијама, броју година студирања 

на претходном нивоу студија и степену еквиваленције завршеног програма основних 

академских студија, који се дефинише одлуком Наставно-научног већа пре расписивања 

конкурса. Начин бодовања и рангирање кандидата, дефинисани су у Статуту Факултета и 

Правилнику о режиму основних и мастер академских студија Факултета инжењерских 

наука. 

Поред Правилника о режиму основних и мастер академских студија, примењују се 
и Поступци за обезбеђење квалитета у циљу обезбеђења успешног студирања. 

Стандард 7. Упис студената ј е ис пуњен. 
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Стандард 8: Оцењивање и напредовање студената 
Оцењивање и напредовање студената на студијском програму мастер академских 

студија "Војноиндустријско инжењерство" врши се према важећим Правилницима о 
студијама и Поступцима за обезбеђење квалитета обе институције, а који су доступни 

студентима. Непрекидно и систематски се прати успех студената и њихово напредовање, 

и месечно и семестрално. Поступци праћења успеха студената, као и начини корективноr 

деловања описани су у Правилнику о режиму основних и мастер академских студија и 

Поступцима за обезбеђење квалитета Факултета инжењерских наука Универзитета у 

Крагујевцу и Војне академије Универзитета одбране у Београду. Резултати успеха 
студената се анализирају на Наставно- научним већима Факултета и 11а основу изведених 

закључака предузимају се корективне мере . 

Успешност студената у савлађивању предвиђеног градива континуирано се прати 

током наставе и изражава се поенима. Испуњавањем предиспитних обавеза и полагањем 

испита студент може остварити највише 1 ОО поена. Студијским програмом утврђена је 
сразмера поена стечених у предиспитним обавезама и на испиту, при чему предиспитне 

обавезе учествују са најмање 30, а 11ајвише 70 поена . Услов за излазак на завршни испит је 

остварено 51 % максималног боја поена које студент може да оствари током предиспитних 
активности. Сваки предмет из студијског програма има прецизно дефинисан начин 

стицања поена и та информација је доступна студенту у оквиру Књиге предмета 

студијског програма . Успех студената на испиту изражава се оценом од 5 (није положио) 
до 1 О (одличан) . 

Коначна оцена на испиту заснова на је на укупном броју поена које је студент 

стекао испуњавањем предиспитних обавеза и полагањем испита, а према квалитету 
стечених знања и садржи максимално 1 ОО поена 

Полагањем испита студент стиче одређени број ЕСПБ бодова. Број припадајућих 

ЕСПБ бодова предмету одређује се на основу укупног радног оптерећења на предмету 

(броја часова активне наставе, броја и врсте предиспитних обавеза и пројектованих 

осталих часова потребних за савладавање градива на предмету и припрему студента за 

провере знања). Испити и сви облици провере знања су јавни. 
Факултети анализирају, вред11ују и унапређују усвојене методе и критеријуме 

оцењивања студената по предметима. На крај у школске године, врши се детаљна анализа 

наставничких критеријума за оцењивање студената и дају сугестије ради побољшања 

квалитета оцењивања студената и усаглашавања критеријума свих наставника . Прати се 

дистрибуција оцена по наставним предметима и предузимају одговарајућ е мере уколико 
се у дужем периоду уоче значајна одступања од Гаусове криве (сувише високих или 

ниских оцена, неравномеран распоред оцена). 

Систематично се прати и проверава пролазност студената по предметима, 
стручним програмима, годинама и предузима корективне мере у случају сувише ниске 

пролазности . 

Стандард 8. Оцењивање и напредовање студената је испуњен. 

Стандард 9: Наставно особље 
За реализацију СП МАС ВИО ангажовано је укупно 34 наставника, од којих су њих 

24 запослени на ФИНК и 1 О на ВАБ ( 16 редовних професора, 6 ванредних професора, 12 
доцената). Наставници остварују просечно 5.79 часова активне наставе недељно, односно 
мање од Стандардом прописаних 6 часова. Просечно појединачно оптерећење наставника 
не прелази 12 часова активне наставе недељно на свим ВУ у РС. Највеће просечно 
оптерећење је 11.99 часова активне наставе недељно на ФИНК, однос110 11.87 часова на 
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ВАБ. На СП МАС ВИО је у просеку 0.64 часова активне наставе. Од укупног броја часова 
активне наставе на студијском програму, наставници у радном односу са пун им радним 

временом изводе 100% часова активне наставе. Они изводе 100% предавања из предмета 
који припадају категоријама научно-стручни и стручно-апликативни, што је више од 50% 
које захтева Стандард. Сви запослени наставници имају звања: доцент, ванредни и 

редовни професор, чиме је испуњен захтев Стандарда да 80% наставника има наведена 
звања. 

На СП МАС ВИО је ангажовано 6 сарадн ика са пуним радним временом, од чега је 
5 са ФИНК, а један са ВАБ. Сарадници остварују просечно 8.27 часова активне наставе 
годишње у установама, односно 0,86 часова на СП МАС ВИО. Ангажовање по 

појединачном сараднику није веће од 16 часова активне наставе, на свим ВУ у РС. Највеће 

просечно оптерећење је 15.83. 
Број студената у групи за предавања на СП МАС ВИО је 16, у групи за аудиторне 

вежбе је 16 и у групи за лабораторијске вежбе је 8. 
Научне квалификације наставног особља одговарају образовно-научној области и 

нивоу њихових задужења. Сви наставници ангажовани на СП МАС ВИО имају најмање 

пет референци из уже научне области из које изводе наставу на овом СП. Подаци о 
наставницима и сарадницима доступ ни су јавности на сајту ФИН Крагујевац и ВА 

Београд. 

Поступак и услови за избор наставника и сарадника утврђују се унапред, јавни су и 

доступни оцени стручне и шире јавности. 

Стандард 9: Наставно особље је испуњен . 

Стандард 10: Организација и материјална средства 

Факултет инжењерских наука Универзитета у Крагујевцу (ФИН), ул.Сестре Јањић 

бр.6 , Крагујевац и Универзитет одбране у Београду, Војна академија (ВА), ул. Павла 

Јуришића Штурма бр.33, Београд су заједно поднеле захтев за поновну акредитацију ( 
претходна акредитација Уверење о акредитацији број 612-00-00347/20 15-04 од 20.03.2015. 
године) заједничког студијског програма Основних академских студија 

Војноиндустријско инжењерство (ОАС ВИ) број ФИН О 1-1 /3267 од 5. 10.2021. године и 
ВА број 382-5 од 4.10.202 1 .године. 

ФИН и ВА Универзитета одбране (УО) у Београду у организационом и 

материјалном смислу оспособљени су за реализацију студијског програма ОАС ВИ. 

Студијски програм се организује у потпуности на ВА и ФИН-у а обезбеђени су 

одговарајући просторни, техничко-технолошки, библиотечки и други ресурси који су 

примерени карактеру студијског програма и предвиђеном број у студената. 

Високошколске установе (ВУ) заједно обезбеђују студентима коришћење опреме која је 
потребна за рад, самостално или у сарадњи са другим институцијама, што документују 

листом опреме. ВУ заједно обезбеђују студентима коришћење опреме или приступ опреми 

која је потребна и за научноистраживачки рад (НИР) а на основу уговора о сарадњи са 

другим установама и институцијама. ВУ заједно обезбеђују коришћење библиотечког 

фонда из својих или других извора у обиму потребном за реализацију програма ОАС ВИ. 

За извођење студијског програма обезбеђен је з натно већи одговарајући простор -
импресиван - за извођење наставе, одговарајући лабораторијски простор неопходан за 
експериментални рад, као и савремену опрему. 

План акредитације студијског програма предвиђа 4х40= 160 студената на свим 

годинама студијског програма. Планови акредитације ФИН и ВА предвиђају укупно 3.882 
студената, од чега су 1.955 студената на свим студијским програмима за ФИН, односно 

1.927 студената на свим студијским програмима за ВА , тако да простор за извођење 
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наставе није критичан (13.772,32 m2/1955=7 m2 и 29.838 m2/1927= 15,5 m2 по студенту) . 
Настава се на оба факултета обавља у две смене. Укупан простор који је на располагању за 

извођење наставе по овом студијском програму далеко превазилази неопходних 2 m2 по 
студенту. 

ВА у Београду поседује наставну инфраструктуру у којој се изводи настава на 

студијском програму а чине је: амфитеатри , предаваонице, уч ионице, кабинети, 

лабораторије, компјутерске лабораторије-кабинети , интернет учионице, библиотеке, 

ч итаонице, спортски центри , спољни спортски терени и стрељана површине 25325 м2 са 
5023 места и наставнички кабинети површине 4513 м2 са 474 места укупно 29838 м2 за 
укупно 1927 студената. ВА УО у Београду поседује наставну инфраструктуру смештену 
на више локација: Улица Павла Јуришића Штурма 33, Улица незнаног јунака 38, Улица 
Ратка Ресановића 1 (лабораторија у саставу Војно-техничког института (ВТИ), Улица 

Црнотравска 17 (лабораторије у саставу Војно-медицинске академије (ВМА) у Београду, 

ТРЗ Крагујевац (полиго н за испитивање). 

Листа просторија са површином н а ФИН у којој се из води настава на студијском 

програму износи 14.860 m2 од којих се, одлуком Савета факултета, простор од 1.087,68 
m2 уступа на коришћење Филолошко-уметнич ком факултету у Крагујевцу а обухвата 

5.427,80 m2 простора за извођење наставе. Поседуј е наставну инфраструктуру приказану у 

Табели 10. 1 а чи не је:2 амфитеатра , 2 слушаонице, 20 учионица, 8 компјутерских 
лабораторија, 25 лабораторија, библиотека са депоом за књижни фонд, читаони ца, 

копирница и канцеларија површине 5427,80 м2. 
Листа опреме за извођење студијског програма ФИН садржи 196 ставки са називом 

и наменом опреме. Листа опреме за извођење студиј ског програма ВА садржи 142 ставке 
са називом и наменом опрем е. 

Листа релевантних библиотечких јединица ФИН садржи 161 ставку са напоменом 
да су у табели приказани само уџбеници наведени у Књизи предмета и да се Скрипте за 

предавања налазе се на Moodle portalu ФИН. Број и врста библиотечких јединица у ФИН 

су: књиге на српском јези ку 10.583, књиге на страним језицима 9.455- укупно 20.038; 
монографије на српском јези ку 2.088, монографије на страним језицима 1.226 - укупно 
3.314; часописи на српском језику 309, часоп иси н а страним језицима 5.92 1 -укупно 6.230; 
уџбеници на српском јези ку 8 .495 ,уџбеници на страним језицима 8.209 - укупно 16.704 
укупно библиотеч ких јединица 26.268. Од 2003. године Библиотека је у оквиру пројекта 
Виртуелна библ иотека Србије укључена у систем узајам не каталогизације COBISS.SR. 
Подаци о фонду Библиотеке Факултета у Крагујевцу доступни су путем интернета преко 

електронског каталога . Факултет је приступио академској мрежи КОБСОН . Посредством 
КоБСОН-а корисницима библиотеке је доступан велики број иностраних научних 

часописа у пуном тексту, електронске књиге, као и базе сажетака 

Листа библиотечких јединица релевантних за студијски програм ВА садржи 2161 
ставку. ВА има библиотеку која је опремљена уџбеницима, приручницима, практикум има, 

збиркама задатака, монографијама , часописима и другим библиотечким и информатичким 

ресурсима неопходним за квалитетно коришћење од стране студената/кадета, наставника 

и сарадника. Библиотека ВА има у својим фондовима преко 828.695 наслова из области и 
предмета који се изучавају на ВА. Б иблиотека има фонд старих и ретких књига - 1.595 
наслова у 2.324 примерка, строго поверљи в фонд са 2.722 библиотечке јединице, као и 

картографски фонд са 14 7 . ООО листова, топографских карата свих секција и размера . 

Б иблиотека има две читаонице са 84 ч итаонич ка места и интернет читаонице са 8 
рачунара, са сталном везом према и нтернету. Настава из сваког предмета покривена је 

одговарајућим уџбеницима. Библ иотека ВА је члан Конзорцијума библиотека Републике 

Србије за обједињене набавке КОБСОН . Доступни су многи научни иностран и часописи, 
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, 

обезбеђен ј е приступ претраживачким базама ЕБСЦО, Military Government, lnternational 
Security, Country Terrorism, RеЉгm Center, Academic earcl1 Complete i Medline Complete. 

Листа уџбеника доступних студентима на студијском програму ФИН садржи 162 
ставке. Листа уџбеника доступних студентима на студијском програму ВА садржи 98 
ставки. 

Покривеност обавезних предмета литературом (књигама, збиркама, 

практикумима .. , које се налазе у библиотеци ил и их има у продаји) се остварује са 15 
књига предметних наставника, 2 1 књигом других аутора , 12 збирки задатака, 2 
практикума, 2 књиге на страном језику и 7 наслова друге врсте литературе . 

Установе имају релевант11е доказе о власништву или праву коришћења простора 

које је намењен за извођење наставе. У станове располажу са импозантним бројем и добрим 
квалитетом материјално техничких средстава који се користе у настави и истраживању. 

Установе поседују квалитетну и модерну информациону инфраструктуру која се огледа у 

довољном броју рачунара, квалитет11ој рач унарској мрежи , приступу интернету и број у и 

капацитету рачунарских учионица. 

ФИН Крагујевац ће у наредном периоду предузети потребне мере ка унапреlЈењу и 

обезбеђивању приступа простора студентима са отежаним кретањем. Поред постојећих 

просторија у приземљу, учиниће се напори да обезбеди додатни простор приступачан за 

академско и неакадемско особље са отежаним кретањем а у складу са техничким 

стандардима приступачности, односно принципом универзалног дизајна Исто ће учинити 

и ВА Београд. 

Стандард 1 О : Организација и материјална средства је испуњен 

Стандард Ј Ј: Контрола квалитета 

Обе установе, Факултет инжењерских наука у Крагујевцу и Вој на академ ија у 
Београду. имају уверљиве системе квалитета на основу кој их перманентно унапређују све 

сегменте наставног процеса и рада, при 1еном дефинисаних процедура и поступака за 

обезбеђење квалитета. 

Студијски програм "Вој 11оиндустријско инжењерство" на основним академским 

студијама прати стратегију обезбеl)ења квалитета на обе установе, која је код обе установе 

добро утемељена и базира се на усвојеним и јавно доступним документима. Обе установе 

имају приложе11е документа веза 110 за систем квалитета, а посебно су високог квал итета 
извештаји о самовредновању. Приложен је и Извештај о самовредновању студијског 

програма "Војноиндустријско инжењерство" који махом третира само учешће Факултета 
инжењерских наука у реализацији програма па 1·а у перспективи треба обо гатити 

аспектима везаним за учешће Војне академије Београд за реализа цију програма . 

Студе11ти имају активну улогу у доношењу и спровођењу стратегије обезбеђења 

квалитета код обе установе. Посебно је значај на оцена квалитета наставног процеса која се 
утврђује анкетирањем студената . Самовредновање је саставни део стратегије обезбеђења 

квалитета и спроводи се периодично код обе уста11ове. Комисија за обезбеђење квалитета 

на Факултету инжењерских наука Крагујевац има 12 чланова од чега је двоје чланова 
представника студената, док код Војне академије ова Комисија има 7 чланова уз 

постојање и Одбор за квалитет у систему к валитета.У процесу провере квалитета 

студијског програма спроводи се опсежно анкетира1ье студената. Студенти су довољно и 

квалитетно укључени у процес контроле квалитета студијског програма у оквиру система 

менаџмента квалитетом обе установе и студијско~· програм а. Поред анкетирања студената 

присутно је и а11 кетирање свршених студената, послодаваца и запослених које се спроводи 

Једном годиш ње. 

Стандард 11: Контрола квалитета је испуњен 
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Стандард 13: Заједнички студијски програм 
Заједнички СП Војноиндустријско инжењерство (СП ВИО) се реализује у пољу 

техничко-технолошких наука. Изводе га две акредитоване ВУ: Факултет инжењерских 

наука Универзитета у Крагујевцу (ФИ Н К) и В ој на академија Универзитета одбране у 

Београду (ВАБ). Међусобни потписан Уговор кој им се регулишу сви елементи неопходни 

за реализацију СП (ангажовање кадровских , материјал них и просторних ресурса, локација 

и распоред извођења СП, обавезе ВУ у процесу извођења СП, извори финансирања) је 

усвојен је од стране Наставно-научних већа обе ВУ. Захтев за акредитацију заједно су 

поднели ФИНК и ВАБ, јер су сви наставници ангажовани на реализацији СП у радном 

односу са пуним радним временом на обе ВУ. Обе ВУ заједно обезбеђују више од 70% 
часова активне наставе на СП. Настава се на једној години студија реализује на ФИНК. 

Конкурс за упис студената на СП заједнички објављују обе ВУ. Уписује се 16 студената на 
овај заједнички СП . Издаје се Диплома уз додатак дипломи на прописаном обрасцу н а 

српском јези ку ћириличн им писмом и на енглеском језику, које потписују декани оба 

факултета и ректори Универзитета у Крагујевцу и Универзитета одбране у Београду. 
Стандард 13 : За једнички студијски програм је испуњен 

ПРЕПОРУКЕ 

- Потенцирати повезивање педагошког рада са истраживањем и стручним радом и 

подстицати унапређење компетенција ненаставног особља кроз стручн о 

усавршавање у оквиру међународних и домаћих научно-истраживачких пројеката. 

- Унапређивати расположиви простор и учинити у потпуности приступачним за 

студенте као и друга ли ца са отежаним кретањем. 

- Редовно ажурирати акционе планове Комисије за обезбеђење квалитета. 

- Настојати да се повећа студентско учешће у Комисијама за квалитет и уопште у 

процесима обезбеђења квалитета. 

На основу на веденог, поступајући у складу са чланом 21, став 1, тачка 1 Закона о 
високом образовању, кој им је прописано да Комисија одлучуј е о захтеву за акредитацију и 

спроводи поступак акредитације установа и студијских програма у области високог 

образовања, Комисија је на седници одржаној 13. О 1. 2022. године једногласно одлучила 
као у диспозитиву овог решења. 

Достављено: 

- високошколској установи 
- архиви 
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PETIYBJIHKA CPliiiJA 
KOMIICHJA 3A AKPE,II;IITAIJ;IIJY II 

TIPOBEPY KBAJIIITETA 
lipoj: 612-00-00347/2015-04 

20.03.2015. rOJJ;HHe 
lieorpaJJ; 

YBEPElbE 
0 AKPE,II;IITAI(HJII CTY,II;HJCKOr TIPOrPAMA 

MACTEP AKA,II;EMCKIIX CTY,II;HJA 

YHHBEP3IITET Y KPArYJEBI(Y - $AKYJITET IIIDKElbEPCKIIX 
HAYKA ca ce.n;IHIITeM y CecTpe JaibHh 6, KPAfYJEBAI..:(, IIHE: 101576499, MaTHqJIH 
6poj: 07151314, HCIIYHHO je CTaH.n;ap.n;e rrpOIHiCaHe IJpaBHJIHHKOM 0 CTaH,Il;ap.n;HMa H 
IIOCTyrrKy 3a aKpe.n;HTau;Hjy BHCOKOIIIKOJICKHX ycTaHOBa H CTy.n;HjCKHX rrporpaMa (,CJiy)l(6eHH 
rrracHHK PC" 6poj 106/06, 112/08, 70/11, 101112-I-25, 101112-I-26, 13/14), 3a aKpe.n;HTau;Hjy 
cTy.n;HjcKor rrporpaMa MacTep aKaJJ;eMcKe CTYJJ;Hje - BOJHOIIH,II;YCTPIIJCKO 
IIH)I(ElbEPCTBO 3AJE,II;HJiqKJI TIPOrP AM CA YHHBEP3IITETOM 
O,II;liP AHE - BOJHOM AKA,ll;EMIIJOM y OKBHPY rro.JDa TeXHHYIKO-TexHorroiiiKHx HaYKa 
H TO 3a yrrHC 16 (rnecHaecT) CTy.n;eHaTa y Ce,Il;HIIITY YcTaHOBe 3a H3BOijeibe Ha CpiiCKOM 
je3HKy. 

0BO yBepeibe H3,Il;aje ce Ha OCHOBY l:JJiaHa 16. CTaB 5. TaqJ(a 1) 3aKOHa 0 BHCOKOM 
o6pa30BaibY (,Crry)l(6eHH rrracHHK PC" 6poj 76/05, 100/07, 97/08, 44/10). 

,D;ocTaB.JDeHo: 
- BHCOKOIIIKOJICKOJ ycTaHOBH 
- apXHBH KAIIK 



PEIIY1iJIHKA CPiiHJA 
KOMHCHJA 3A AKPE,I(HTAIJ;HJY H 

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

20.03.2015. rO)J;IIHe 
lieorpa)J; 

Ha OCHOBY l:IJiaHa 14. CTaB 1. TaYIKa 7) H YIJiaHa 16. 3aKOHa 0 BHCOKOM o6pa30Baiby 
(,Cny)K6eHH macHHK PC" 6poj 76/05, 100/07, 97/08, 44/10) H YIJiaHa 10. IIpaBHJIHHKa o 

CTaH,n:ap,n:HMa H IIOCTYIIKY 3a aKpe,n:HTaiJ;Hjy BHCOKOIDKOJICKHX ycTaHOBa H CTY.D:HjCKHX 
rrporpaMa (,CJiy)K6eHH macHHK PC" 6poj 106/06, 112/08, 70/11, 101/12-1-25, 101/12-1-26, 
13/14), KOMHCHja 3a aKpe,n:HTaiJ;Hjy H rrpoaepy KBaJIHTeTa, Ha ce,n:HHIJ;H O.LJ:p)KaHOj 20.03.2015. 
ro,n:HHe, ,n:oHena je 

O,I(JIYKY 
o aKpe)J;HTa~HjH cry)J;HjcKor nporpaMa 

MacTep aKa)J;eMCKHx CTY)J;Hja 

YTap~yje ce .n:a YHHBEP3HTET Y KPArYJEBII;Y - <DAKYJITET 
HH)KElliEPCKHX HAYKA ca ce,n:umTeM y CecTpe Jaibuh 6, KP ArYJEBAIJ;, III1E: 

101576499, MaTHl:ffiH 6poj: 07151314, HCIIYJbaBa rrporrucaHe cTaH,n:ap.n:e 3a aKpe,n:HTaiJ;Hjy 
cTy,n:ujcKor rrporpaMa: MacTep aKa)J;eMcKe cry)J;Hje - BOJHOHH,I(YCTPHJCKO 
HH)KElliEPCTBO 3AJE,I(HWIKH TIPOrP AM CA YHHBEP3HTETOM 
O,I(IiP AHE - BOJHOM AKA,I(EMHJOM y OKBHpy rroJDa TexHHYIKO-TeXHOJIOIDKHX HaYKa 

H TO 3a yrrnc 16 (mecHaecT) cTy,n:eHaTa y ce.n:nmTy YcTaHoBe 3a H3BO~eibe Ha cprrcKoM 
je3HKy. 

0 yTBp~eHoj aKpe,n:HTau;ujn m cTaBa 1. oae o.n:JIYKe KoMncuja 3a aKpe,n:HTau;ujy H 
rrpoaepy KBaJIHTeTa H3,n:aje Yaepeibe. 

06pa3Jio~elbe 

BncoKomKoncKa ycTaHoBa YHHBEP3HTET Y KPArYJEBII;Y- <DAKYJITET 
HH)KElliEPCKHX HAYKA ca ce.n:nmTeM y CecTpe Jaibnh 6, KP ATYJEBAIJ;, je ,n:aHa 
16.03.2015. ro,n:nHe rro,n:Hena 3axTeB 3a aKpe,n:HTau;njy cTy,n:ujcKor rrporpaMa MacTep 
aKa)J;eMcKe cry)J;Hje- BOJHOHH,I(YCTPHJCKO HIDKElliEPCTBO- 3AJE,I(HWIKH 
TIPOrP AM CA YHHBEP3HTETOM O,I(IiPAHE - BOJHOM AKA,I(EMHJOM y 
OKBHpy IIOJba TeXHHYIKO-TeXHOJIOIDKHX HaYKa IIO.D: 6pojeM 612-00-0034 7/2015-04. 

Y3 3axTeB 3a aKpe,n:HTau;ujy, ,n:ocTaBJDeHa je .LJ:OKYMeHTau;nja, Koja je rrporrucaHa 
YIJiaHOM 4. IlpaBHJIHHKa 0 CTaH,n:ap,n:HMa H IIOCTyrrKy 3a aKpe,n:HTaiJ;Hjy BHCOKOIDKOJICKHX 

ycTaHoBa H cTy,n:njcKHx rrporpaMa (,CJiy)K6eHH macHHK PC" 6poj 106/06, 112/08, 70/11, 
101/12-1-25, 101/12-1-26, 13/14). 



Ha ocHoBy q]J. 6. H 7. IIpaBHJIHHKa o cTaH,ZJ;ap,ZJ;HMa H rrocTynKy 3a aKpe,ZJ;HTa~Hjy 
BHCOKomKoncmx ycTaHOBa H cTy,ZJ;Hjcmx rrporpaMa, KoMHCHja 3a aKpe,ZJ;HT~Hjy H rrpoBepy 
KBaJIHTeTa, o6pa30BaJia je IIOTKOMHCHjy pa,ZJ;H YTBpijHBaiba YlliibeHH~a 0,11; 3Ha"tJaja 3a 
,ZJ;OHOllelbe O,ZJ;JiyKe 0 3aXTeBy 3a aKpe,ZJ;HT~Hjy H O,ZJ;pe,ZJ;HJia pe~eH3eHTe. 

lf3BemTaj pe~eH3eHaTa, 0 H3BpmeHoj aHaJIH3H ,ZJ;OCTaBJbeHe )J;OKYMeHT~Hje ca 
O~eHOM, H3BemTaj IIOTKOMHCHje, KOjH Ca,ZJ;p)l(l[ H O~eHy, CaYllilbeH HaKOH CIIpOBe,ZJ;eHOr 
Herrocpe,ZJ;Hor YBH,ZJ;a y pa,11; BHCOKOmKoJicKe ycTaHoBe YH:UBEP3:UTET Y KP .ArY JEBU:Y 
- ell AKY JITET :UH)KElliEPCK:UX HA YKA H rrpe,11;nor O,ZJ;JIYKe, ,ZJ;OCTaBJDeHH cy 
KoMHCHjH 3a aKpe,ZJ;HTa~Hjy H rrpoBepy KBaJIHTeTa. 

Ha3HB ,ZJ;HIIJIOMe: MACTEP :UH)KElliEP :U~YCTP:UJCKOr 

:UH)KElliEPCTBA, MaCT. uuac. uu;zycTp. uuac .. 
CTy,ZJ;Hjcm rrporpaM MacTep aKa,ZJ;eMCKHX cTy,ZJ;Hja ,BojHOHH,ZJ;yCTpHjcKo 

HH)I(eibepcTBo" ca,ZJ;p)l(l[ cBe eneMeHTe YTBpl)eHe 3aKOHOM: 1) Ha3HB H ~HJbeBe cTy,ZJ;HjcKor 
rrporpaMa; 2) BpCTY CTY,ZJ;Hja H HCXO,ZJ; rrpo~eca y-qelha; 3) CTpY"tJHH H aKa,ZJ;eMCKH Ha3HB; 4) 
ycnoBe 3a yrrHc Ha czy,ZJ;Hjcm rrporpaM; 5) JIHCTY o6aBe3HHX H H36opHHX cTy,ZJ;Hjcmx 
IIO,ZJ;py-qja, O,ZJ;HOCHO rrpe,ZJ;MeTa, Ca OKBHpHHM Ca,ZJ;p)l(ajeM; 6) HaYlliH H3BOijelba CTY,ZJ;Hja H 
IIOTpe6HO BpeMe 3a H3BOI')elbe rroje,ZJ;HHHX o6JIHKa CTY,ZJ;Hja; 7) 60,ZJ;OBHY Bpe,ZJ;HOCT CBaKOr 
rrpe,ZJ;MeTa HCKa3aHa y CKJia,ZJ;y ca EBpOIICKHM CHCTeMOM rrpeHOCa 60,ZJ;OBa (y ,ZJ;aJbeM TeKCTy: 
ECHo 6o,ZJ;OBH); 8) rrpe,ZJ;ycJioBe 3a ynHc rroje,ZJ;HHHX rrpe,ZJ;MeTa HJIH rpyne rrpe,ZJ;MeTa; 9) HaYlliH 
H36opa rrpe,ZJ;MeTa H3 ,11;pyrHx cTy,ZJ;HjcKHX rrporpaMa; 1 0) ycnoBe 3a rrpeJia3aK ca ,11;pymx 
CTY,ZJ;HjCKHX rrporpaMa y OKBHpy HCTHX HJIH CpO,ZJ;HHX o6JiaCTH CTY,ZJ;Hja; 11) ,11;pyra IIHTaiba 0,11; 
3Haqaja 3a H3Bol)elbe CTY,ZJ;HjcKor rrporpaMa. 

CTy,ZJ;HjCKH rrporpaM Tpaje ro,ZJ;HHY ,ZJ;aHa, HMa yKynHo 60 ECHo 6o,ZJ;oBa, rrpHrra,n;a 
IIOJbY TeXHH"tJKO-TeXHOJIOillKHX HaYKa H ,ZJ;aje aKa,ZJ;eMCKH Ha3HB ,MaCTep HH)I(eibep 
HH,ZJ;yCTpHjCKOr HH)I(eibepCTBa". CTy,ZJ;HjCKH rrporpaM HMa Mei')YffapO,ZJ;HO rrpeii03HaTJbHB 
ca,ZJ;p)l(aj KOjH o6e36el)yjy rrpe,ZJ;MeTHO crre~mjm"tJHe Hcxo,ZJ;e rrpHnarol)eHe rroTpe6aMa 
o,ZJ;6paM6eHe HH,ZJ;yCTpHje. CTy,ZJ;HjcKH rrporpaM rrpe,ZJ;cTaBJba rrpHMepeHy KonemHjy 
IIOCTOjelllix rrpe,ZJ;MeTa Befi aKpe,ZJ;HTOBaHHX CTY,ZJ;HjCKHX rrporpaMa MaCTep aKa,ZJ;eMCKHX 
cTy,ZJ;Hja <I>aKynTeTa HH)I(elhepcmx HaYKa YHHBep3HTeTa y KparyjeB~Y H BojHe aKa,ZJ;eMHje 
Eeorpa,11;. 

CTy,ZJ;HjCKH rrporpaM o6e36el)yje CTH~albe KOMIIeTeH~Hja 3a jaCHO H rrpeii03HaTJbHBO 
3aHHMaibe. 

QHJbeBH CTY,ZJ;HjCKOr rrporpaMa cy ycMepeHH Ha CTH~albe aKa,ZJ;eMCKHX BeillTHHa H 
CIIe~mjm"tJHHX 3Halba (KOMIIeTeH~Hja) y CKJIMY ca TeKyfioM CBeTCKOM rrpaKCOM 3a CTY,ZJ;Hje 
,BojHOHH,ZJ;YCTpHjCKO HH)I(eibepCTBO" Ha HHBOY MaCTep aKa,ZJ;eMCKHX CTY,ZJ;Hja. 

QHJD je ,ZJ;a MacTep HH)I(eibep BojHOHH,ZJ;ycTpHjcKor HH)I(eibepcTBa 6y,11;e ocrroco6JDeH 
,ZJ;a HHTerpHme H IIpHMeHH CTeqeHa 3Halba H CIIe~mjm"tJHe KOrHHTHBHe H HHTeJieKTYaJIHe 
BeillTHHe y MYJITH,ZJ;HC~HIIJIHHapHOM KOHTeKCTY rrpH pemaBalby, KaKO TpHBHjaJIHHX 
HH)I(eibepcKHX rrpo6JieMa, TaKO H 3axTeBHHjHX rrpo6JieMa HCTpa)l(l[Balba H pa3BOja. 

Je,ZJ;aH 0,11; rroce6HHX ~HJbeBa, KojH je y cKJia,ZJ;y ca ~HJbeBHMa o6pa3oBalha cTpy-qibaKa 
Ha YHHBep3HTeTy O,Z1;6paHe, je pa3BHjalbe CBeCTH KO)J; CTy,ZJ;eHaTa 3a IIOTpe60M JIH"tJHOr 
,ZJ;OIIpHHOCa pa3BOjy CHCTeMa O,Z1;6paHe H ,11;pymTBa y ~eJIHHH. 

CTy,ZJ;eHTH Tpe6a ,11;a 6y,ZJ;y ocrroco6JDeHH ,11;a rrpojeKTyjy, opraHH3yjy, o,ZJ;p)l(aBajy, 
MO,ZJ;epHH3yjy H ynpaBJbajy HH)I(eibepCKHM CHCTeMHMa y CHCTeMy O,Z1;6paHe H y ,11;pymTBy. 
T OKOM mKoJioBalba, cTy,ZJ;eHT CTH:qe crroco6HocT ,11;a CaMOCTaJIHO H3BO,ZJ;H eKcrrepHMeHTe, BpmH 
CTaTHCTH"tJKY o6pa,11;y pe3yJITaTa, IbHXOBY aHaJIH3y, KaO H ,ZJ;a 4_}opMyJIHme H )J;OHece 
o,ZJ;roBapajyhe 3aKJDY"tJKe. IlpH TOMe ce rroce6Ho o6paha rra)I(Iba Ha pa3Boj crroco6HOCTH 3a 
THMCKH pa,ZJ; H pa3BOj rrpo4_}eCHOHaJIHe eTHKe. 

CTy,ZJ;HjcKH rrporpaM je TaKO crre~H4_}H~HpaH ,11;a cTy,ZJ;eHT IberoBHM caBJia,ZJ;aBalbeM 
CTHqe OIIIDTe H rrpe,ZJ;MeTHO-CIIe~H4_}H"tJHe KOMIIeTeH~Hje KOje cy CIIe~H4_}H~HpaHe H 0,11; CTpaHe 



Bo.n:eoox eBporrcKHX HH)I(eiDepcKHx IIIKOJia H acou;ujau;uja Koje ce 6aBe o6pa3oBaiDeM 
HH)I(eiDepa Ha HHBOY MaCTep aKa,I(eMCKHX CTY.Il:Hja, aJIH H ca CTaHOBHIIITa IIOTpe6a HaMeHCKe 
( o.n:6paM6eHe) HH.n:ycTpHj e. 

MacTep aKa.n:eMcKe cTy.n:uje BojHOHH.n:ycTpHjcKor HH)I(eiDepcTBa rrpe.n:cTaB.JDajy 
JIOruqaH HaCTaBaK OCHOBHHX aKa,I(eMCKHX CTY.Il:Hja BojHOHH.n:yCTpHjCKO HH)I(eiDepCTBO. 

KypHKYJIYM cTy.n:ujcKor rrporpaMa MacTep aKa.n:eMcKHx cTy.n:uja BojHOHH.n:YCTpujcKo 
HH)I(eiDepcTBO je cacTaB.JDeH o.n: aKpe.n:HTOBaHe JIHCTe rrpe.n:MeTa cTy.n:ujcKHX rrporpaMa 
<l>aKynTeTa HH)I(eiDepcKHx HaYKa YHHBep3HTeTa y KparyjeBu;y (2 o6aBe3Ha rrpe.n:MeTa H 2 
H360pHa 6JIOKa Ca IIOHy~eHHM H306pOM O,I( ITO 8 rrpe,I(MeTa 3a CBaKy H36opey II03HD;Hjy) H 
BojHe aKa.n:eMHje Eeorpa.n: (2 o6aBe3Ha rrpe.n:Mem), H rrpe.n:BH~a caMOCTaJIHH HCTpa)I(HBa'!KH 
pa.n:, CTpyqHy rrpaKcy y rrpe.n:y3eOOMa o.n:6paM6eHe HH.Il:YCTpHje H H3pa.n:y MaCTep pa.n:a. 

CTy.n:ujc.Iill rrporpaM ce .n:oMHHaHTHO peanu3yje Ha <l>aKynTeTy HH)I(eiDepcKHx HaYKa 
YHHBep3HTeTa y KparyjeBu;y. ,D;eo HaCTaBHor rrpou;eca H3BO.Il:H ce Ha BojHoj aKa.n:eMHjH y 
oeorpa.n:y y D;H.JDY OIITHMaJIHOr KOpHIIIfieiDa pecypca o6e HHCTHTYIJ;Hje peaJIH3aTOpa 
cTy.n:ujcKor rrporpaMa. 

CTy.n:ujcKH rrporpaM MacTep aKa.n:eMCKHX cTy.n:uja BojHOHH.n:ycTpHjcKo HH)I(eiDepcTBO, 
peanu3yje ce y TpajaiDy o.n: 2 ceMecTpa H HOCH 60 ECIIE. ToKOM rrpBor ceMecTpa, cTy.n:eHTH 
cnyiiiajy qeTHpH o6aBe3Ha H .n:Ba H36opHa rrpe.n:MeTa. Y .n:pyroM ceMecTpy IIJiaHHpaHH cy: 
CTpyqHa rrpaKca, CTY.Il:HjCKH HCTpa)I(HBalJKH pa.n: Ha TeOpHjCKHM OCHOBaMa MaCTep pa.n:a H 
H3pa.n:a caMor MacTep pa.n:a. 

Y CTPYKTYPH cTy.n:ujcKor rrporpaMa, H36opHH rrpe.n:MeTH cy 3acTyrr.JDeHH ca 53% o.n: 
yKyrrHor 6poja ECIIE 6o.n:oBa Ha cTy.n:ujaMa. 

CTy.n:eHT 3aBpiiiaBa cTy.n:uje H3pa.n:oM 3aBpiiiHor - MacTep pa.n:a. KoHa~a ou;eHa 
MacTep pa.n:a H3BO.Il:H ce Ha ocHoBy ou;eHe H3pa.n:e H jaBHe o.n:6paHe caMor pa.n:a. MacTep pa.n: 
6paHH Ce rrpe.n: MeiiiOBHTOM KOMHCHjOM KOja Ce CaCTOjH O.Il: HajMaiDe TpH HaCTaBHHKa 
<l>aKynTeTa HH)I(eiDepcKHx HaYKa H BojHe aKa.n:eMHje Eeorpa.n:. 

KBanHTeT, caBpeMeHocT H Me~YHapo.n:Ha ycamaiiieHocT cTy.n:ujcKor rrporpaMa MacTep 
aKa.n:eMCKHx cTy.n:uja BojHOHH.n:ycTpujcKo HH)I(eiDepcTBO yrrope.n:HBH cy ca peneBaHTHHM 
cTy.n:ujcKHM rrporpaMHMa H3 3eMa.JDa EY: 

• F AKULTA VOJENSKYCH TECHNO LOG II Univerzita obrany, EpHo, lleiiiKa, 
• ROYAL MILITARY ACADEMY, Epucen, Eenruja, 
• ZRINYI MIKLOS NATIONAL DEFENCE UNIVERSITY, Ey.n:uMrreiiiTa, 
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CTy.D:HjCKH nporpaM BojHoMamHHCKO HH>KeinepcTBO BojHe aKa,n:eMHje H3 Beorpa,n:a 

je 6a3HpaH Ha CTY.LJ:HjCKOM nporpaMy: Faculty of Military Technology Bmo. 
CTy.LJ:eHTII ce ynHcyjy Ha CTy.LJ:HjCKH nporpaM nO.D: ycJIOBHMa II Ha Ha-rmH yrBpljeH 

3aKOHOM o BHCOKOM o6pa3oBainy, CTaTyTOM YHHBep3HTeTa y Kparyjesu;y, CTaTyroM II 
IlpaBHJIHIIKOM 0 pe:>KHMY OCHOBHIIX II MaCTep aKa.LJ:eMCKHX CTY.D:Hja <l>aKyJITeTa IIH:>KeinepCKHX 
HaYKa YHHBep3HTeTa y Kparyjesu;y II BojHe aKa,n:eMHje YHHBep3HTeTa O.LJ:6paHe y Beorpa,n:y. 
CTy.D:eHTH ce ynHcyjy Ha <l>aKynTeT HH:>KeinepcKHx HayKa YHHBep3HTeTa y Kparyjesu;y. 

IlocTojH MoryhHocT ynHca Ha npe.D:JIO:>KeHH CTY.LJ:HjcKH nporpaM npenacKoM ca 
.D:pyrHx CTY.LJ:HjcKHx nporpaMa y cKJia,n:y ca CTaTyroM YHHBep3HTera y Kparyjesu;y, 
CTaTYTOM II IlpaBHJIHIIKOM 0 pe:>KHMY OCHOBHIIX II MaCTep aKa.LJ:eMCKHX CTY.LJ:Hja <l>aKyJITeTa 
HH:>KeinepcKHx HaYKa II BojHe aKa.LJ:eMHje. 

Ou;einHBaine II Harrpe.LJ:OBaine cTy.LJ:eHaTa Ha CTY.LJ:HjCKOM nporpaMy MacTep 
aKa.D:eMCKHX CTY.LJ:Hja BojHOHH.LJ:YCTpHjcKo HH:>KeinepcTBO spmH ce npeMa Ba)l{e:lm:M 
IlpaBHJIHIIIJ;HMa 0 CTY.LJ:HjaMa o6e IIHCTIITyiJ;Hje, a KOjH cy .LJ:OCTYIIHH CTy.D:eHTHMa. 
HenpeKH.LJ:HO II CHCTeMaTcKH ce npaTH ycnex cTy.LJ:eHaTa II InHXOBO Hanpe.LJ:OBaine, II Mece"lffio 
II CeMeCTpaJIHO. IlocTynu;H npaneina ycnexa CTy.D:eHaTa, KaO II HaqHHII KOpeKTIIBHOr 
.D:eJIOBaffia OnHCaHH cy y IlpaBHJIHIIKY 0 pe:>KHMY OCHOBHIIX II MaCTep aKa.LJ:eMCKHX CTY.LJ:Hja II 
ilOCTyiJ;HMa 3a o6e36eljeine KBaJIHTeTa <l>aKyJITeTa IIH:>KeinepCKIIX HaYKa YHHBep3HTeTa y 
Kparyjesu;y. Pe3ynTaTH ycnexa cTy.LJ:eHaTa ce aHaJIH3Hpajy Ha HacTaBHO HaY"lffiOM sehy 
<l>aKynTeTa HH:>KeinepcKHx HaYKa YHHBep3HTeTa y Kparyjesu;y II Ha ocHoBy H3Be.LJ:eHHX 
3aKJbyqaKa npe.D:y3HMajy ce KopeKTHBHe Mepe. 

3a peanmau;Hjy CTY.LJ:HjcKor nporpaMa o6e36eljeHo je HaCTaBHO oco6JDe ca noTpe6HHM 
HaY"lffiHM II cTpY"lffiHM KBanmjmKau;HjaMa. Y peanH3au;HjH CTY.D:HjcKor nporpaMa MacTep 
aKa,n:eMcKHx CTY.LJ:Hja ,BojHOHH.LJ:YCTpHjCKO HH:>KeinepcTso" YKJDyqeHo je 24 HacTaBHHKa, O.LJ: 
qeraje 22 HacTaBHHKa ca <l>aKynTeTa HH:>KeinepcKHX HaYKa YHHBep3HTeTa y Kparyjesu;y (13 
pe.D:OBHHX npo<)Jecopa, 6 BaHpe.LJ:HHX npo<)Jecopa II 3 .LJ:OIJ;eHaTa) II 2 HacTaBHHKa ca BojHe 
aKa.LJ:eMHje (1 pe.LJ:OBHH npo<)Jecop, 1 .LJ:OIJ;eHT). CBH HacTaBHHIJ;H aHra:>KoBaHH cy ca n)'HHM 
pa,n:HHM BpeMeHOM ( 100%) II 3a CBe cy .LJ:aTe KOnHj e pa,n:HHX Kffili:>KHIJ;a IIJIII nOTBp.LJ:e 0 
3anocnein y. 

HaY"lffie II CTpyqHe KBaJIH<jJHKaiJ;Hje HaCTaBHOr OC06Jba O.LJ:rOBapajy o6pa30BHO 
HaY"lffiOM noJDy II HHBoy InHXOBHX 3a.LJ:y:>Keina. CsaKH HacTaBHHK HMa HajMaine neT 
pe<jlepeHIJ;II Il3 y:>Ke HayqHe, O.LJ:HOCHO CTpY"lffie 06JiaCTII Il3 KOje II3BO.LJ:II HaCTaBy Ha 
CTY.LJ:HjcKoM nporpaMy. Ilo.D:au;H o HaCTaBHHIJ;HMa II capa,n:HHIJ;HMa .LJ:OCTyrrHH cy jaBHOCTH: 

• Ha <l>aKyJITeTy IIH:>KeH>epCKHX HaYKa -
http://fink.rs/index.php?option=com _ content&view=article&id= 124 7 &Itemid=7 4 
• Ha BojHoj aKa.LJ:eMHjH- http://www.va.mod.gov.rs/ 
YKyrraH npocTop <l>aKynTeTa HH:>KeinepcKHx HayKa H3HOCH 14.860 m2 II o6yxsaTa 

5.365 m2 npocTopa 3a H3Boljeine HacTaBe (aM<jJHTeaTpH, yqHOHHu;e, na6opaTopHje). IlnaH 
aKpe.LJ:HTaiJ;Hje <l>aKyJITeTa npe.LJ:BHlja 1787 CTy.D:eHTa Ha CBIIM CTY.LJ:HjCKIIM nporpaMHMa, TaKO 
.LJ:a npOCTOp 3a I13BOljeine HaCTaBe HHje KpHTnqaH, jep ce HaCTaBa II3BO.LJ:II y .LJ:Be CMeHe. 
YKyrraH npocTop BojHe aKa,n:eMHje je 88.888 m2 3a npe.LJ:BHljeHH 6poj cTy.LJ:eHaTa 7517. 
YKyrraH npOCTOp KOjH je Ha pacnonarainy 3a II3BOljeine HaCTaBe no OBOM CTY.LJ:HjCKOM 
nporpaMy .D:aJieKO npeBa3IIJia3II HeOnXO.LJ:HIIX 2 m2. <l>aKyJITeT IIH:>KeinepCKHX HaYKa liMa .LJ:Ba 
aM<jJHTeaTpa, .LJ:Be BeJIHKe cnymaOHHIJ;e, Bllille yqHOHHIJ;a II Jia6opaTOpHja, 6H6JIHOTetiKH 
npOCTOp II qnTaOHHIJ;y. 3a CBaKOr CTy.LJ:eHTa CTy.D:HjCKOr nporpaMa <l>aKyJITeT IIH:>KeinepCKHX 
HayKa o6e36eljyje Mecm y HaBe.LJ:eHHM npocTopHjaMa. HcTo Ba:>KH II 3a BojHy aKa,n:eMHjy (y 
CTpyKTypHOM CMIICJiy). 



<l>a:KyJITeT IIH)I(eiDepcKHx Ha)'Ka rroce.n:yje orrpeMy 3a caBpeMeHo H3BoljeiDe HaCTaBe y 
cKJia.n:y ca rroTpe6aMa cTy.n:ujcKor rrporpaMa. 3a crre:u:m)mqHe rrpe.[(MeTe rrpe.n:Jio)l(eHor 
cTy.n:ujcKor rrporpaMa KOpHcTe ce Jia6opaTopujcKH pecypcu BojHe aKa.n:eMuje. 

<l>a:KyJITeT rroce6Ho so.n:u paqYHa o o6e36eljeiDy aKTHBHe yJiore cTy.n:eHaTa y o:u:eHH H 
KOHTpoJIH KBaJIHTeTa cTy.n:ujcKHX rrporpaMa. Yqernhe cTy.n:eHaTa o6e36eljyje Ha .n:sa HaquHa: 
rrpeKo qJiaHCTBa y KoMHCHjH 3a o6e36eljeiDe KBaJIHTeTa H rrorryiDaBaiDeM aHKeTHHX JIHCTOBa 
quja je QJOpMa IIpOIIHCaHa y lfHTepHHM CTaH.[(ap.[(HMa H IIOCTyrr:U:HMa o6e36eljeiDa KBaJIHTeTa 
( CTP. 72-78; 86-87). Y CKJia.ll:Y C THM, Ha cajTy <l>a:KyJITeTa ypaljeHa je Be6 aiiJIHKa:U:Hja, TaKO 
.n:a cTy.n:eHTH IIOIIYJDaBajy aHKeTe THrra AI H A2. Csa:KH cTy.n:eHT .n:o6uja je.n:HHCTBeHH Ko.n: 
IIOCJie HCIIYJDaBaiDa aHKeTHOr JIHCTa Ha cajTy <l>a:KyJITeTa H TO je je.n:aH 0.[( YCJIOBa 3a OBepy 
ceMecTPa. Pe3yJITaTH aHKeTa ce CTaTHCTH~H o6paljyjy H rrpocJieljyjy CBHM peJieBaHTHHM 
OpraHHMa <l>aKyJITeTa pa.[(H rrpe,Jzy3HMaiDa KOpeKTHBHHX Mepa. 

KoMHCHja 3a aKpe.n:uTa:u:ujy H rrposepy KBaJIHTeTa, YTBP.ll:HJia je .n:a BHCOKOIIIKOJICKa 
ycTaHosa YHHBEP3HTET Y KPArYJEBizy - «<>AKYJITET HH)I{EibEPCKHX 
HAYKA 3a cTy.n:ujcKH rrporpaM MacTep aKa;:J;eMcKe CTY;:J;Hje- BOJHOHH,ll;YCTPHJCKO 
HH)I{EibEPCTBO 3AJE,lt;HHqKH TIPOrPAM CA YHHBEP3HTETOM 
O,lt;JiP AHE - BOJHOM AKA,lt;EMHJOM y OKBHpy IIOJna TexHH~O-TexHoJioiiiKHx Ha)'Ka 
ucrryiDaBa CTaH.n:ap.n: y rrome.n:y KBaJIHTeTa cTy.n:ujcKor rrporpaMa rrporrucaHe IIpaBHJIHHKOM o 
CTaH.[(ap.[(HMa H IIOCTYIIKY 3a aKpe.[(HTa:U:Hjy BHCOKOIIIKOJICKHX ycTaHOBa H CTY.[(HjCKHX 
rrporpaMa. 

lfMajyoo y BH.ll:Y .[(a je BHCOKOIIIKOJICKa yCTaHOBa HCIIYHHJia CTaH.n:ap.n:e 3a 
a:Kpe.n:uTa:u:Hjy CTY;:J;HjcKor rrporpaMa rrporrucaHe IIpaBHJIHHKOM o CTaH.n:ap.n:uMa H rrocTyrrKy 
3a aKpe.[(HTa:u;Hjy BHCOKOIIIKOJICKHX YCTaHOBa H CTY.[(HjCKHX rrporpaMa, O.[(JiyqeHO je KaO y 
.[(HCII03HTHBY. 

YrryTCTBO 0 rrpaBHOM cpe;:J;CTBy: IlpOTHB OBe O.[(JiyKe MO)I(e ce H3jaBHTH )l(aJI6a 
Ha:U:HOHaJIHOM CaBeTy 3a BHCOKO o6pa30BaiDe y poKy 0.[( 30 .[(aHa 0.[( ,[(aHa IIpHjeMa. 

,L(oCTaB.JbeHO: 
- BHCOKOIIIKOJICKOj ycTaHOBH 
- apxHBH KAIIK 




