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РЕПУБЛИКА СРБИЈА
Национално тело за акредитацију

_2) l Q_ 2~ год

и проверу квалитета у високом

образовању

КРАГУЈ Е ВА Ц

Комисија за акредитацију и проверу
ква л ит ет а

Број:

6 12-00-00295/5/2019-03
Датум: 28.09.2020. годин е
Булевар Ми хајла Пупина 2
Београд

Н а основу члана

1. тачка 1. и члана 23. Закона о високом образовању
88/20 17, 27/20 18 - др. з акон и 73/20 18), Комисија за
квалитета, дана 10.09.2020. године, до нела је
2 1.

став

(,.Службени гласник РС" број
акредитациј у и проверу

О ДЛУ КУ
о акредитацији студијског програма

основних а кадемских студија

У рбано инжењерство

Утврђ ује се да Факултет инжењерских наука , У нив ерз итета у Крагујевцу са
седиштем у ул ици Сестре Јањић бр .

071 51314,

исп уњава

прописане

6, 34000

Крагујевац, ПИБ

стандарде

основних академских студија ОАС

-

за

101576499, Матич ни

акредитацију

студијског

број

програма

У рбано инжењерство и то у оквиру п оља

Интердисциплинарне, мултидисциплинарне и трансдисципл инарн е студиј е ( ИМТ)

и двопредметне студије и научне области ИМТ студиј е, за упис

40

(ч етрдесет)

студента у с едишт у установе, н а српском Јез ику.

Установа се обавезује да у року од

2

године обавести Комисију за акредитациј у

и проверу квалитета у високом образовању о ун апређењу квалитета у складу са
препорукама наведеним у образложењу ове одлуке.
На основу ове одлуке се и здаје уверење о акредитацији студијског програма.

Образложење
Високошколска установа

Факултет

инжењерских

Крагујевцу са седиштем у улици Сестре Јањић бр.

28.06.20 19.

године

академск и х студ ија

поднео

-

ОАС

-

захтев

за

акредитацију

наука ,

6, 34000

студијског

У р ба но инже њерство п од б ројем

У нив ерз итета

у

Крагујевац, је дана
програма

мастер

6 12-00-00295/20 19-03.

Уз захтев за акредитациј у, достављен а је документациј а, која ј е прописана чланом

4.

Правилника о стандардима и п оступку за акред итацију висо ко школских уста нова и

студиј с ких програма.

На основу чл.

8.

и

Правилника о стандардима и п оступку за акредитацију

9.

високошколск их установа и студијских програм а, Комисија за акредитацију и проверу

квалитета,

образо вала је

поткомис иј у

ради

утврђ ивања

чи њеница од значаја за

доношење одлуке о захтеву за акредитациј у. На предлог поткомисије за техничко
технолошко поље, КАПК је усвојила предлог рецензентске комисије на седници
одржаној дана

26.12.2019.

године, а ди ректор Националног акредитационог тела је

именовао рецензентску комисиј у да на

09.01.2020. године.

Рецензентска ком исиј а ј е посетила установу

06.07 .2020.

године.

Извештај рецензентске комисије о изврш еној анализ и достављене документације
са оценом, Извештај поткомисије и предло г одлуке, достављени су Комисиј и за
акредитацију и проверу квалитета.

Комисија за акредитациј у и проверу квалитета, на седн ици одржаној

10.09.2020.

године, утврдила је да су исп уњени стандарди прописани Правилником о стандардима

и поступку за акредитациј у студијских програма .

Прегледом поднето г материјала утврђ е но је:

•

Захтев за акредитацију и Уводна табела садрже све тражене податке.

•

Факултет инжењерски х наука Универзитета у Крагујевцу ј е акредитован и
има студиј ске програме који су по везани са предложеним студиј ским
програмом,

односно

.

.

имају

Мастер

академске

.

студије

и

Докторске

академске студиј е КОЈе следе п осле овог студиЈског програма.

•

Студијски програм ос н овни х академски х студиј а Урбано инжењерство се
поново

акредитуј е

(претходно

У верење

•

00595/2013-04 ОД 24.05.2013.).
Студијски програм има 240 ЕСПБ
године (8 семестара).

•

Планиран је упис

•

Након

40

завршених

о

акредитацији

број

6 12-00-

бодов а. У куп но трајање студија је

1

(четрдесет) студената у седишту установе.

студија

стиче

се

академски

назив

Дипл ом иран и

инжењ ер урбанизма и р егионалног раз воја , (скраћено: дипл. инж. урб. и
рег. раз в .).

•

Студијски п рограм се изводи на српском ј езику .

После

детаљне

анализе

и спуњен ости

ПОЈ единачних

стандарда

кој е

Је

рецензентска комисија дала у с вом извештају, из носимо есенцијалне чињенице везано

.

.

за ПОЈединачне стандарде, К ОЈИ су испуњен и у п отпуности и оцењени одличним и врло

добрим оценама.

Структура студијског програма (Стандард

1)

Дефинисан је назив студиј ског програма и наведени су циљеви студијског програма
на одговарајући начин. Дефинисана је врста студиј а и исход процеса учења у складу са

законом кој и утврђује Национал ни окв ир квал ифи кација. Наведен је академски н азив
,,дипломирани инжењер урбанизма и реги оналног развоја". У слови за упис на студијски
програм су дефинисани у Статуту Факултета инжењерских наука из

20 18.

године, у

делу СТУДЕНТИ, као и у Правилнику о режиму основ н их и академских студија

•

•

Факултета инжењерских наука Универз итета у Крагујевцу из

године, у делу

20 13.

4

Упис студе ната. Листа обавезних и изборних п редмета дата је у Водичу за студенте
академски х

студија,

у делу Студијски

програм:

Урбано инжењерство,

а садржај

предмета је дат у документу Књига предмета Основне академске студије Урбано
инжењерство који је доступан н а сајту институције и у приложеној документацији.
Такође су дати и елементи:

начин извођења студија и п отребно време за извођење појед ини х врста студија;

-

бодовна вредност сваког предмета је исказана у складу са европским системом
преноса бодова (ЕСПБ);

бодовна вредност завршног рада н а основ ни м академским студијама исказана ј е у

-

ЕС ПБ бодовима;
предуслови

за

у пис

ПОЈединих

предмета

и ли

групе

предмета

су

наведе ни

у

садржајима предмета;

начин и збора предмета из других студијских програма није наведен;
нису наведени услови за прелазак са других студијских програма у оквиру истих

или

сродних

области

студија ,

тј .

пренос

ЕСПБ бодова са других

студијски х

програма.

Сви елеме нти

који су предв иђени овим критеријумом наведени су у приложеним

докуме нтима на одговарајући н ачин. Проце нтуал ни однос група предмета АО, ТМ НС

и СА н ез натно одудара од процената који су захтева ни стандардом у корист стру чн о
апл икативних предмета, али се то може прихватити и мајући у виду да се ради о ИМТ
студиЈама .

Сврха студ ијског 11рогра.ма (Стандард
Сврхом

студијског

програма је

2)

деф ини сана

препознатљива

професија,

са

компетенцијама које су друштвено оправдане и корисне. Такође, анализа структуре

студијског програма и сврхе студијског програма показује да је обезбеђена могу ћн ост
стицања одговарајућих компетенција које су оп равдане са аспекта одрживости урбаних
среди на. Сврха студијског програма јасно је дефинисана, препознатљива, и у складу је
са основ ним ци љевима високошколске установе.

Циљев и студ ијског програма (Стандард

3)

Циљеви студијског програма укључуј у п остизање компетенција и академски х
вештина , као и развој креативних способности. Специфично практичне вештине нису

наведе н е у довољној мери, виш е су опште г карактера, што са друге стране може да се
прихвати

пошто

се

интердисциплинарних

ради

о

програму

инжењерских

ЧИЈИ

проблема.

Је

основ ни

Циљеви

циљ

студијског

разумевање

програма

су

ускла ђени са задацима установе.

Ко.м11 ете1·щије дипло.мираних студената (Стандард

4)

Опште способности које студент стиче савладавањем студијског програма су

наведене у складу са упутством за примену стандарда и садрже све потребне елементе

.

КОЈИ

се

.

захте вају

стандардом,

а

у

складу

са

структуром

и

.

садржајем

.

студ иј ског

пр ограма.

Опис о пшти х и предметно-специфичних ком п етенција студената садржи предметно
специфичне

способности

које

су

дефиниса н е

на

задовољавај ућ и

начин ,

и

неке

способности и вештине које дефинишу и друге институциј е кој е се баве образовањем
инжењера сл ични х проф и ла. И сходи учења су наведен и на задовољавајући начин у

приложеном тексту стандарда . Приложена документација садржи Додатак дипломе на
српском јез и ку. Он садржи све неопходне елеме нте којима су деф инисани услови и

поступци

неопходни

за

за вршавање

образовања, као садржај

студија

и

добијање

и обим студијског програма.

Сви

дипломе

овог

нивоа

наведени елементи су

усклађен и са циљев има, садржајем и обимом студијског програма.

Курикулум (Стандард

5)

Дати документи обухватај у распоред, фонд часо ва и број

ЕСПБ. За сваки

предмет постоји одговарај ући опис у Књизи предмета. Предиспитне обавезе на великом

броју предмета носе

пое н а, а завршни испит ЗО. Установа ј е приложила описе у вези

70

завршн ог рада и истраживачког рада. као и за стручну праксу. Структура студијског
програма,

у

односу

на

укупан

број

ЕС ПБ

општеобразовних предмета (препоручено око
предмета (пре поручено око

35%)

и

40,00%

20%), 32,50%

бодова,

садржи

15%). 13,75%

2 1,25 %,

академско

науч но-стручних предмета (препоручено око

стручно-апликативних предмета (препоручено око

изборних предмета износи

13,75%

теоријско-методолошких

30%).

Заступљеност

што задовољава услове стандарда.

Квалитет, савре.мен ост и ЈИеђународна усагла~иеност студијског програма
(Стандард

6)

Студијски програм ОАС "Урбано ин жењерство" нуди студентима најновија
научна, односно стручна сазнања у одговарају ћем образовно-научном пољу и упоредив
је са сли чним програмима на иностран им високошколским установама. Програм је

целовит и свеобухватан и усаглашен је са други м програмима Факултета инжењерски х
наука

Ун иверз итета у

Крагуј евцу.

Студиј ски

програм

" Урбано

инжењерство " је

форм ал но и структурно ус клађ ен са утврђеним п редметно специфичним стандардим а

за акредитацију, као и са европским ста нда рди ма у погледу услова уписа, трајаља
студија, услова преласка у н аредну годин у, стицања дипломе и начина студираља и

упоредивости програма.

"Урбано

инжењерство"

Ове оцене су вериф иковане поређењем студијско г програма

са пет студијских

програма

из ви сокошколских уста нова

европског образов ног простора. У документацији за акредитацију су наведене веб
адресе ових програма и доступне су преко интернета. Приложени су ПДФ докуме н ти

курикулума ових ин остра них студијских програма, као и
курикулумом студијског програма "Урбано ин жењерство"

Упис студената (Стандард

Факултет

уписуј е

40

њихова усклађеност са

.

7)

нових

студен ата

што

одговара

расположивим

могућностима установе. Конкурс за уп ис студената се објављује најкасније пет месеци
пре почетка школске године.

Редослед канд идата за упис у прву годину студија

дефинисан је успехом у средњој школи и успехом на пријем ном испиту из Математике.
Начин бодовања, рангирање кандидата, дефини сани су Статутом и Правилником о

режиму

осно вн и х

и

мастер

Универзитета у Крагујев цу.

академски х

студиј а

Факултета

инжењерских

н аука

1
~

Оцењивање и напредовшье студеиата (Стандард

8)

Студент савладава студијски програм полагањем испита, чиме стиче одређени
број ЕСПБ. Број ЕСПБ утврђен је на основу рад ног оптерећења студента у савладавању
одређеног предмета, применом јединствене методологије усклађене са препорукама
Болоњске деклараuије.
континуирано

се

Успешност студената

прати

током

наставе

и

у

савлађивању

изражава

се

предв иђен ог градива

поенима .

Исп у њавањем

предиспитних обавеза и полагањем испита студент може остварити највише

1ОО

поена.

Студијским програмом утврђује се сразмера пое н а стечених у предиспитним обавезама
и на испиту, при чему предиспитне обавезе учествују са најмање

а н ај више

30,

70

поена. Сваки предмет из студијског програма и ма прецизно дефи н исан начин стицања
поена и та и нформаuија је доступна студенту. За сваки предмет п остоји јасан нач и н
стицања пое н а са којима су студе нти упознати на почетку семестра . Начин стицања

поена током
активн ости

из вођења наставе укљу ч ује број поена по основу сваке појединачне

током

наставе

или

извршавањем

предиспитни х

обавеза

и

полагањем

испита.

Наставно особље (Стаидард

9)

На студијском програму "Урбано инжењерство" ангажовано је

пуним рад ни м временом, од чега
професора и
односу

је

25

у звању редовног професо ра,

у з вању ванредн ог

доцената, што задовоља ва услове стандарда. У допунском радном

18

ангажовано

укупно

7

наставника.

сарадници задовољавају услов да њихово
наставнике) и

3

наставника са

46

16

Такође,

ангажовани

укупно ангажовање

наста в н и ци

не прелаз и

12

и
(за

(за сараднике) часова недељ но . Укупан број ангажованих наставника

и сарадника н а овом студијском програму одговара п отребама студијског програма и

довољан је да покрије укупан број часова. Н астава је организована тако да у групи за
предавања има до

40

студената, у групи за аудиторне вежбе до

за лабо раторијске вежбе до

Настав ници

и

20

сарадници

40

студената и у групи

студената.

су

и заб рани

према

п рописима

кој и

регул ишу

избор

н астав ника и сарадника на факултетима Универзитета у Крагујевuу. Према приложеној
књизи н астав ника и картицама наставника може се утврдити да сви настав ници имају

одговарајуће референце из уже научн е и стручне области из које и з воде наставу тако да
могу успешно да припреме студенте за израду завршног рада као и

за ефикасно

учествова ње

сарадн и цима

у

научним

истраживањима.

П одаци

о

наставн иuи ма

и

Факултета и нжењерских наука Универз итета у Крагујевцу доступн и су на Факултету,
као и на интер нет порталима Факултета.

Органmаt(иона и .материјалиа средства (Стандард ЈО)

За и звођење студијског програма постоје одговарајући људски.
техни чко-технолошки

и

други

ресурси

који

су

потребни

студијском

просторни,
програму

и

предвиђеном броју студената. Факултет им а два амфитеатра, две велике слушаониuе,

више лаборато рија, библиотечки простор и читаониuу. За сваког студента студијског
програма Факултет обезбеђује место у наведеним просторијама у складу са важећим
нормативом.

Остварена је

покривеност свих

предмета

одговарајућом

уuбе ни ч ком

литературом, у чи лима и помоћним настав ни м средствима. Део н аставног матер иј ала

досту па н ј е и у електро н ском обл ику на веб сај ту Факултета. Библиотека обезбеђује
корисницима приступ преко интерн ета Кобсо н мрежи. Факултет располаже са ш ест
рачунарских сала са
разведено укупно

174

130

рачунара који имају приступ интернету. На Факултету је

примарних мрежних прикључака. Факултет исп уњава усл ове за

обављање

научно истраживачког

рада

тако

што

Је

акредитована

као

н аучRоистраж и вач ка устан ова , у с кладу са зако н о м .

Кошпрола квалитета (Ста11дард

11)

Рецензентска ком и сија је анализирала при логе које је Установа приложила уз
Стандард

и при томе узи мала у обзир резултате Извештаја о самовредновању

11

Установе и Извештаја о сам овредновању студиј ског програма. Контрола квалитета се
спроводи плански и контин у ирано, а за то ј е задужена одговарајућа Комисија задужена
за контролу квалитета.

Ко ми сију организа ци о ни х једи ни ца задужених за квалитет

(Комисија за квалитет) чини
студента, дакле, укупно

12

7

наставн ика, два чла н а из реда н енастав н ог особља и три

члан ова .

ИМТ (интердисци1т шшрни, .мулт идис1(и11линарни и трансдисци11л штр11и)

студијски програм (Стандард

15)

Студијски програм осн овних академских студија ОАС Урбано инжењерство на
Факултету инжењерских наука Универзитета у Крагујевцу садржи предмете из две

главне области студијско г програма, од кој их је п рва Инжењерство заштите животне
средине и заштите на раду, заступљена ј е са
односно Урбанизам, заступље н а са

36%

48%

ЕСПБ, док је друга Архитектура

ЕСП Б. Остали предмети чине

16%

укупног

броја ЕСПБ. Овај студијск и програм се извод и на Факултету инжењерских наука
Универзитета у Крагујевцу, који обезбеђује више од
кадра,

док

остатак

настав н ог

акредитованих високошколск и х

кадра

чине

наставници

.

компетентног наставног

80%

.

ангажовани

.

са

других

институција , а КОЈИ п окр ивају наставу из предмета за

које не постоје одговарајући наставни кадрови на Факултету инжењерских наука.

Реал и зација ИМТ студиј ског програма деф ини сана је члан ом
Универзитета
академских

у

Крагуј е вцу.

студија

Предлаже

Урб ано г

се

и нжењерства

да

студенти

на

по

Факултету

33.

став

завршетку

..Дипл .

основ н их

инжењерских

Универзитета у Крагујевцу стекну стручн и , академски и науч ни назив
инжењер урбанизма и реги о налног развоја" (скраћено

Статута

4.

наука

..Дипломирани

инж. урб. и рег. разв."), у

складу са Правилником о Листи стручних, академских и научних звања (.,Службени

гласник РС", бр.

53/2017).

Пр епоручуј е се Факултету инжење рских нау ка У н и верз итета у К ра гуј евцу да :

•

Извршити модифика циј у садржаја п редмета Енглес ки језик и Рачунарски алат
ради

бољег

савладавања

терминологиј е

студијско г

програма

и

праhеља

тенденција у информаци оним технологијама.

•

Извршити прерасподелу п оена за предмете, за које је то могуће, са циљем да се
повећа значај полагања писаног и усменог дела испита.

•
•

Наставити континуиран у набавку библиотечких јединица новијег датума.
Континуирано радити на побољшању сарадње са већим бројем привредних
субјеката.

•

Посветити више п ажње документима из области контроле квалитета, којима се
обезбеђује контин уира н о побољшање о вог п роцеса.

•
r

Радити перманентно на ф о рмирању сопствених кадрова, наро чито кроз из раду

•

докто рата из области које су предмет ови х ИМТ студија.

Имајући у виду да је ви сокош колска установа Универзитет у Крагујевцу,
Факултет

инжењерских

нау ка

исп унила

стандарде

програма основних академских студија ОАС

-

за

акредитацију

студиј ског

Урбано инжењерство , прописане

Правилником о стандардима и п оступку за акредитацију високошколских установа и

.

.

студијских п рограма, одлучено Је као у диспоз и т ив у.

Достављено:

ПРЕДСЕДНИК

- ВИСОКОШКОЛСКОЈ уста нови

- архив и

Проф . др Ана Шијачки

~~

". - --

~

~АКУЛТЕТ ИНЖЕЊЕРСКИХ НАУКА

РЕПУБЛИКА СРБИЈА

УНИВ!::РЗИТFТ V КРl\ГУЈЕВ ЦУ

Национал но тело за акредитациј у и

Б~1 @ј ..-( ( Ј 5 '( ~

проверу квалитета у високом образовању

Број:

6 12-00-00295/6/2019-03
Датум: 28.09.2020. годи н е
Булевар Михајла П упин а 2

!_)::;

20'ј;:) ГОД

( {)_

КРАГУЈЕВАЦ

Београд

На основу члана

23. став 8. тачка 1. Зако на о в и соком об разовању (.,Службени
88/2017, 27/2018 - др . зако н, 73/2018, 67/20 19 и 6/2020 - др. закони) и
Одлуке Комисије за акредита цију и проверу квалитета б рој 6 12-00-00295/5/2019-03 од
28 .09.2020. године, Н ационал но тело за ак редитациј у и про веру квал итета у високом
гласник РС'-, бр.

образовању издаје

УВЕРЕЊЕ
о
АКРЕДИТАЦИЈИ СТУДИЈСКОГ ПРОГРАМА

основних академских студ ија {ОАС)

-

Урбано 1шже1ьерство , за који је захтев

за ак ред ита цију п однела високошколска уста но ва Факултет инжељерск11х наука,
У 11иверз итета

у

Крагујевац, ПИБ

Крагујевцу са седиштем

101576499,

Матични број

у улици

Сестре Ј ањић

бр.

6, 34000

07151314.

Како је установа ис п унила све станда рде за акредитациј у студ ијског п рограм а
проп исане

програма

Прав и л ни ком

("Службени

о

гласни к

академсюrх студ ија (ОАС)
Интерд11сщшл шшрне,
(ИМТ)

и

ста ндард им а

-

РС'",

број

и

поступ ку

акредитациј у

студијск и

13/20 19),

студиј ск и х

п рограм

ос11ов11их

Урба110 1rнже њерство је акредитован у окв иру поља

мулпщ11сц1шшшарие

двопредметне

за

студије

и

научн е

и

трансд 11сщшл11нар11 е

области

ИМТ

студ ије,

за

студије
уп и с

40

(четрдесет) студента у седишту уста но ве, на српском језику.

Про~ена Кочовић
Достављено:

-

Високошколској установи
Архив и

PEITYJiJIIIKA CPJiliJA
KOMIICIIJA 3A AKPE,li;IITAQIIJY II
ITPOBEPY KBAJIIITETA
Jipoj: 612-00-00595/2013-04
24.05.2013. ro~uHe
Jieorpa~

YBEPEibE
0 AKPE)J;IITAI(IIJII CTY)J;IIJCKOr ITPOrPAMA
OCHOBHIIX AKA,li;EMCKIIX CTY)J;IIJA

YHIIBEP3HTET Y KP ArYJEBI(Y-

<~lAKYJITET IIH~EibEPCKIIX

HAYKA

ca ce,n;HIIITeM y CecTpe JaiDHh 6, KPArYJEBAIJ;, IIHE: 101576499, MaTHqHH 6poj:
07151314, HCIIYHHO je CTaH,n;ap,n;e IIpOIIHCaHe llpaBHJIHHKOM 0 CTaH,n;ap,n;HMa H IIOCTyrrKy 3a
aKpe,n;HTaiJ;Hjy BHCOKOillKOJICKHX YCTaHOBa H CTY.D:HjCKHX rrporpaMa (,CJiy)l(6eHH rrraCHHK
PC" 6poj 106/06, 112/08), 3a aKpe,n;HTaiJ;Hjy cTy,n;HjcKor rrporpaMa ocHOBHe aKa~eMcKe
C'fY~uje - YPJiAHO IIH~IbEPCTBO y OKBHpy HM H TO 3a yrrHc 40 (qeTp,n;eceT)
CTy,n;eHaTa y Ce,ZJ;HIDTY Y CTaHOBe.
0BO yBepeiDe H3,ZJ;aje Ce Ha OCHOBY qJiaHa 16. CTaB 5. Ta~a 1) 3aKOHa 0 BHCOKOM
o6pa3oBaiDy (,Crry)l(6eHH rrracHHK PC" 6poj 76/05, 100/07, 97/08, 44110).

,lJ;OCTaB.JDeHO:
- BHCOKOillKOJICKOj ycTaHOBH
- apxHBH KAIIK

PEllYiiJIMKA CPiiMJA
KOMMCMJA 3A AKPE~MTAI(MJY M
llPOBEPY KBAJIMTETA
lipoj: 612-00-00595/2013-04
24.05.2013. ro~11ue
lieorpa~

Ha OCHOBY IIJiaHa 14. CTaB 1. TaqKa 7) II IIJiaHa 16. 3aKOHa 0 BIICOKOM o6pa30Ba:EDy
(,CJiy)K6eHII rnacHIIK PC" 6poj 76/05, 100/07, 97/08, 44/10) II IIJiaHa 10. ITpaBIIJIHIIKa o
CTaH~ap,n:IIMa II ITOCTYITKY 3a aKpe,n:IITa:D;IIjy BIICOKOIIIKOJICKIIX ycTaHOBa II CTY.LJ:IIjCKIIX
rrporpaMa (,Cny:>K6eHII rnacHIIK PC" 6poj 106/06, 112/08), KoMIICIIja 3a aKpe,n:IITau;IIjy II
rrpoBepy KBaJIIITeTa, Ha ce,n:HIIU:II o.n:p)KaHOj 24.05.2013. ro,n:IIHe, ,n:oHenaje

O):(JIYKY
o aKpe~HTau;HjH cry~HjcKor rrporpaMa
OCHOBHIIX aKa~eMCKIIX CTY~Hja

YTBp~yje
ce .n:a YHMBEP3MTET Y KPArYJEBI(Y
WAKYJITET
MHlKEibEPCKMX HAYKA ca ce,n:IIrnTeM y CecTpe JaiDIIli 6, KPAfYJEBAU, ITHE:
101576499, MaTIIqHII 6poj: 07151314, IlcrryiDaBa rrporriicaHe cTaH,n:ap.n:e 3a aKpe,n:IITau;IIjy
cTy,n:IIjcKor rrporpaMa: ocuoBue aKa~eMcKe cry~11je - YPiiAHO MHlKEibEPCTBO y
OKBIIPY HM II TO 3a yrr11c 40 (qerp,n:eceT) cTy,n:eHam y ce,n:IIIIITY YcmHoBe.
0 yTBp~eHoj aKpe,n:IITau;IIjii Il3 CTaBa 1. oBe o,n:nyKe KoMIICIIja 3a aKpe,n:IITau;IIjy II

rrpoBepy KBaJIIITeTa Il3,n:aje YBepeiDe.
06pa3JIO~elhe

w

BIIcoKornKoncKa ycmHoBa YHMBEP3MTET Y KPArYJEBI(Y AKYJITET
MHlKEibEPCKMX HAYKA ca ce,n:IIrnTeM y Cecrpe JaiDIIli 6, KPArYJEBAQ, je ,n:aHa
21.03.2013. rO.LJ:IIHe ITO,n:HeJia 3aXTeB 3a aKpe,n:IITaU:IIjy CTy,n:IIjCKOr rrporpaMa OCHOBHC
aKa~eMcKe cry~11je - YPiiAHO MHlKEibEPCTBO y OKBIIPY HM rro.n: 6pojeM 612-00-

00595/2013-04.
Y3 3axTeB 3a aKpe,n:IITau;IIjy, ,n:ocTaBJDeHa je ,n:oKYMeHTa:u;IIja, Koja je rrporriicaHa
IIJiaHOM 4. 11paBIIJIHIIKa 0 CTaH,n:ap,n:IIMa II ITOCTyrrKy 3a aKpe,n:IITaU:IIjy BIICOKOIIIKOJICKMX
ycmHoBa II cTy,n:IIjCKIIX rrporpaMa (,CJiy)K6eHII rnacHIIK PC" 6poj 106/06, 112/08).
Ha ocHoBy IIJI. 6. II 7. ITpaBIIJIHIIKa o CTaH,n:ap,n:IIMa II rrocTyrrKy 3a aKpe,n:IITau;IIjy
BIICOKOIIIKOJICKMX ycTaHOBa II CTY.LJ:IIjCKIIX rrporpaMa, KOMIICIIja 3a aKpe,n:IITaU:IIjy II rrpOBepy
KBaJIIITeTa, o6pa30BaJia je ITOTKOMIICIIjy pa,n:II YTBp~IIBaiDa qiiJDeHIIU:a O.Il: 3Haqaja 3a
,n:oHorneiDe o,n:nyKe o 3axTeBy 3a aKpe,n:IITau;IIjy II o,n:pe,n:IIJia peu;eH3eHTe.
l13BernTaj peu;eH3eHaTa, o II3BprneHoj aHaJIII3II .n:ocmBJDeHe ,n:oKyMeHTau;IIje ca
OU:eHOM, I13BeiiiTaj ITOTKOMIICIIje, KOjii ca,n:p)KII II ou;eHy, caqiiJDeH HaKOH CITpOBe,n:eHOr
Herrocpe,n:Hor YBII,n:a y pa,n: BIICOKOIIIKoncKe ycTaHOBe YHMBEP3MTET Y KPArYJEBI(Y-

$AKYJITET HH)KEihEPCKHX HAYKA H npe.z:uior o.n:rryKe, .n:ocTaB.JDeHH cy KoMHCHjH
3a aKpe)(HTa:U:Hjy H npoBepy KBaJIHTeTa.
CTy.n:HjCKH nporpaM npHna,n:a no.JDy HHTep.n:Hc:o;HnJIHHapHHX cTy.n:Hja, mTo je y cKJia.n:y
ca 3aKOHOM H JIHCTOM o6rracTH Kojy je yTBp.n:Ho Ha:u;HoHarrHH caBeT. Ha3HB .n:HrroMe
,l.(HIIJIOMHPAHH HH)KEihEP YPliAHOr HH)KEihEPCTBA H pemoHarrHor pa3Boja
je y cKJia.n:y ca JIHCTOM 3BaJba Kojy je YTBP.ll:HO Ha:u;HoHarrHH caBeT, a .n:y:>KHHa cTy.n:Hja o.n: 4
rO,l(HHe je y CKJia)(y ca 3aKOHOM.
IIporpaM je rrpHxBalieH o.n: crpaHe HacTaBHO Hay-rmor Belia <l>aKyrrTeTa
HH:>KelhepcKHX HaYKa, YHHBep3HTeTa y KparyjeB:u;y .n:aHa 20.09.2012. ro.n:HHe H CeHaTa
YHHBep3HTeTa y KparyjeB:u;y .n:aHa 29.11.2012. ro.n:HHe.
CTy.n:HjCKH nporpaM ca,n:p:>KH CBe 3aKOHOM npe.n:BHljeHe erreMeHTe H HMa npe.n:BHljeHH
6poj ECII6. Bpoj ECTIB 6o.n:oBa HaKOH 3aBpmeHHX cTy.n:Hja je 240.
Y CTaHOBa je o6jaBHJia ny6rrH:Ka:u;Hjy o CTY.ll:HjcKOM nporpaMy: Bo.n:Hq 3a cTy.n:eHTe
aKa,l(eMCKHX CTY.ll:Hja, H no.n:a:u;H cy TaKolje npHCYTHH Ha cajTy yCTaHOBe http://WWW. fink.rs.
CTy)(HjCKH nporpaM o6e36eljyje CTH:U:alhe KOMneTeH:o;Hja 3a npen03HaT.JDHBe H jacHe
npo<)JecHje H 3aHHMalba.
CBpxa H :U:H.JDeBH cy jacHo <)JopMyrrHcaHH H y cKrra.n:y cy ca 3a,n:a:o;HMa ycTaHoBe H
yK.JDyqyjy CTH:U:albe KOMneTeH:o;Hja H BeillTHHa. ,Z:(o.n:aTaK ,l(HnJIOMHje npHJIO:>KeH.
l(H.JDeBH ca.n:p:>Ke o.n:pe.n:HH:u;e H3 KojHX 6H ce Morao 3aK.JDyqHTH 3amTO je oBaj nporpaM
y 06JiaCTH HHTep,l(HC:U:HnJIHHapmiX CTY.ll:Hja. JaCHO je HaBe,l(eHO KOje onmTe H npe.n:MeTHO
cne:u;H<)JHqffe cnoco6HOCTH cTy.n:eHTH CTHqy caBrra.n:aBalbeM nporpaMa.
CTPYKTypa KypHKYITYMa o6yxBaTa pacnope.n: npe.n:MeTa no ceMecTpHMa, <)JoH.n: qacoBa
H 6poj ECTIB. CTy.n:eHTH OCTBapyje MHHHMYM 20 qacoBa aKTHBHe HacTaBe He.n:e.JDHO HJIH 600
qacoBa ro.n:Hmlbe. AKTHBHa HacTaBa je y npoceKy 20.25 qacoBa He.n:e.JDHo, o.n: Tora cy
npe.n:asaJba 10.63 qacoBa He.n:e.JDHO. AKTHBHa HaCTaBa no ro.n:HHaMa je: I ro.n:HHa- 21 qac
He.n:e.JDHO, II ro.n:HHa - 20 qacoBa He.n:e.JDHO, III ro.n:HHa - 20 qacoBa He.n:e.JDHO H IV ro.n:HHa 20 qacoBa He.n:e.JDHO. Ilpe.n:aBalha cy 3acTyn.JDeHa: I ro.n:HHa 10.50 qacoBa He.n:e.JDHO, II ro.n:HHa
10 qacoBa He.n:e.JDHO, III ro.n:HHa 10 qacoBa He.n:e.JDHO H IV ro.n:HHa- 12 qacoBa He.n:e.JDHO.
KrracH<jJHKa:o;Hja npe.n:MeTa no THny je: AKa.n:eMcKo-onmTeo6pa3oBHH npe.n:MeTH
12.67%, TeopHjcKO-MeTo.n:orromKH npe.n:MeTH - 11.30%, CTpyqHo-ammKaTHBHH npe.n:MeTH 47.26% H HayqHo-cTpyqHH npe.n:MeTH- 28.77%.
Y cTaHoBa je npHrro:>KHrra KlhHry npe)(MeTa y Kojoj je CBaKH npe.n:MeT cne:u;mJm:u;HpaH.
CTpYKTypa KypHKYJIYMa o6yxBaTa OnHC npe.n:MeTa ca Ha3HBOM, THnOM npe.n:MeTa, rO)(HHOM H
ceMecTpoM cTy.n:Hja, 6pojeM ECTIB, HMeHOM HacTaBHHKa, :U:H.JDeM Kypca ca oqeKHBaHHM
HCXO,l(HMa, 3HaJbHMa H KOMneTeH:o;HjaMa, Ca)(p:>KajeM npe.n:MeTa, npenopyqeHOM
JIHTepaTypoM, MeTO,l(HMa H3BOljelba HaCTaBe, HaqH:HOM npoBepe 3Halha H O:U:elbHBalba.
Y CTaHOBa je npHJIO:>KHJia OnHce Be3aHe 3a CTpyqHy npaKcy H ,Z:(HnJIOMCKH pa.n:. <l>aKTOp
H360pHOCTH npeMa n03H:U:HjaMa r.n:e CTy)(eHT 6Hpa npe.n:MeTe je 24.17%.
KypHKYJIYM o.n:roBapa Ha3HaqeHoM 3Balhy H .n:aTHM KOMneTeH:u;HjaMa y cTy.n:HjcKoM
nporpaMy. IJporpaM je :o;eJIOBHT H CBeo6yxBaTaH H HY.ll:H HajHOBHja CTpyqHa Ca3Halba,
ycamameH je ca .n:pyrHM nporpaMHMa Ha HCToj ycTaHOBH H ycKnaljeH ca HajMalhe TpH
nporpaMa HHOCTpaHHX BHCOKomKOJICKHX ycTaHoBa (Vilnius Gediminas Technical University,
The University of Brighton, The University of Strathclyde, Glasgow).
IJporpaM yrrHcyje O,l(rOBapajyfiH 6poj CTy)(eHaTa CXO,l(HO pacnOJIO:>KHBHM
MoryliHocTHMa ycTaHOBe. KoHKypc 3a ynHc cTy.n:eHaTa ca,n:p:>KH: 6poj, ycnoBe 3a yrrHc,
MepHJia 3a YTBpljHBalbe pe.n:ocne.n:a KaH,l(H,l(aTa, nocTyrraK cnpOBOljelba KOHKypca, HaqHH H
pOKOBe 3a nO,l(HOillelbe :>Karr6e Ha yrBpljeHH pe.n:ocne.n:, KaO H BHCHHY illKOJiapHHe. 3a ynHC Ha
npBy rO,l(HHy CTy)(eHTH noJia:>Ky npHjeMHH HCnHT.
CTy.n:eHTH nonaralheM HcnHTa CTHqy o.n:peljeHH 6poj ECTIB 6o.n:oBa. Bpoj ECTIB
60)(0Ba je YTBpljeH 3a CBaKH npe.n:MeT npeMa onTepenelby CTy)(eHaTa H npeMa je,l(HHCTBeHOj

MeTO,JJ;OJIOnijH. Y CIIeillHOCT CTy,JJ;eHaTa y CaBJialjHBalby O,ll;pe~eHOr rrpe,JJ;MeTa KOHTHHynpaHO
ce rrpaTH TOKOM HaCTaBe H H3pa)l(aBa IIOeHHMa. Ilpe,ll;BH~eHO je ,JJ;a CTy,JJ;eHT CTHqe IIOeHe Ha
rrpe,JJ;MeTy Kp03 pa,ll; y HaCTaBH, HCIIylbaBalbeM rrpe,ll;HCIIHTHHX o6aBe3a H IIOJiaralbeM HCIIHTa
IIpH qeMy je MHHHMaJiaH 6poj IIOeHa Koje CTy,JJ;eHT MO)I(e ,JJ;a CTeKHe HCIIylbaBalbeM
rrpe,ll;HCIIHTHHX o6aBe3a TOKOM HaCTaBe 30 a MaKCHMaJIHH 70. CBaKH rrpe,ll;MeT H3 CTY)J;HjCKOr
rrporpaMa HMa jacaH H o6jasJOeH HaqnH CTHU:alba rroeHa: 6poj rroeHa Koje cTy,JJ;eHT cTnqe rro
OCHOBY CBaKe rroje,JJ;HHaqHe BpCTe aKTHBHOCTH TOKOM HaCTaBe HJIH H3BpmaBalbeM
rrpe,ll;HCIIHTHe o6aBe3e H IIOJiaralbeM HCIIHTa.
YKyrraH 6poj HaCTaBHHKa je ,ll;OBOJbaH ,ll;a IIOKpHje yKyrraH 6poj qacoBa HaCTaBe Ha
cTy,JJ;njcKoM rrporpaMy. Y peann3au:njy cTy,JJ;njcKor rrporpaMa YKJOyqeHo je 37 HaCTaBHHKa
O,ll; KOjHX je 33 HaCTaBHHKa ca IIYffHM pa,ll;HHM BpeMeHOM H 4 Ca HeiiYffHM pa,ll;HHM BpeMeHOM.
IIpoceqffo orrTepenelbe HaCTaBHHKa Ha cTy,JJ;njcKOM rrporpaMy H3HOCH 1.23 qacosa He,JJ;eJOHO.
HeMa HacTaBHHKa ca aHra)I(OBalbeM sehHM o,JJ; 12 qacosa He,JJ;eJOHO. HacTaBHHU:H ca IIYffHM
PMHHM BpeMeHoM ,ll;p)l(e 81.32% HacTaBe. HcrrylbeH je 3axTeB ,JJ;a HajMalbe 70% qacosa o,JJ;
aKTHBHe HaCTaBe ,ll;p)l(e HaCTaBHHU:H Ca IIYffHM pa,ll;HHM BpeMeHOM.
npoj capa,JJ;HHKa 23, O,ll; KOjHX cy CBH ca IIYHHM pa,ll;HHM, je ,ll;OBOJbaH ,JJ;a IIOKpHje
yKyrraH 6poj qacosa HacTaBe Ha cTy,JJ;njcKOM rrporpaMy. IIpoceqHo orrTepenelbe capa,ll;HHKa
H3HOCH 1.64 qacoBa He,JJ;eJbHO.
KsanmpnKau:nje HaCTaBHor oco6JOa o,JJ;rosapajy HHBoy lbHXOBHX 3a,JJ;y)l(elba H
,JJ;OKyMeHTOBaHe cy pe<J.>epeHU:aMa H rro,JJ;aU:H cy ,JJ;OCTYIIHH jaBHOCTH. BennqnHa rpyrra 3a
rrpe,JJ;aBalba H Be)l(6e o,JJ;rosapa CTaH,ll;ap,JJ;y 3a aKpe,ll;HTau:njy cTy,JJ;njcKHX rrporpaMa. YcTaHoBa
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pacrroJia)l(e ca 14860 M HJIH 9.39 M /cTy,JJ;eHTy.
Ha cTy,JJ;njcKH rrporpaM yrrncyje ce 40 cTy,JJ;eHaTa y rrpsy ro,JJ;HHY HJIH YKYIIHO 160.
Y CTaHOBa je o6e36e,JJ;HJia aM<J.>nTeaTpe, yqnoHHU:e, na6opaTopnje O,ll;HOCHO ,ll;pyre
IIpOCTOpHje 3a H3BO~elbe HaCTaBe, KaO H 6H6JIHOTe~H IIpOCTOp H qnTaOHHU:y, y CKJIMY ca
rr01pe6aMa o6pa30BHOr rrpou:eca. YcTaHOBaje o6e36e,JJ;HJia o,JJ;rosapajyhH PMHH rrpocmp 3a
HaCTaBHHKe H capa,JJ;HHKe. 06e36e~eHa je csa TeXHH~a orrpeMa 3a caspeMeHo H3BO~elbe
HaCTaBe.
BHCOKOillKOJICKa ycTaHOBa je o6e36e,JJ;HJia IIOKpHBeHOCT rrpe,JJ;MeTa O,ll;fOBapajynoM
yu6eHnqKoM JIHTepaTypoM. Hase,JJ;eHa JIHCTa yu6eHHKa ,JJ;OCTyrrHa je cTy,JJ;eHTHMa Ha
cTy,JJ;njcKoM rrporpaMy, a JIHCTa 6n6nnoTe~nxje,JJ;HHHU:a peneBaHTHHX 3a cTy,JJ;njcKH rrporpaM
6pojH 136 HaCJIOBa. 06e36e~eHa je orrpeMJbeHOCT yqnJIHMa H IIOMOOOHM HaCTaBHHM
cpe,ll;CTBHMa 3a HOpMaJIHO O,ll;BHjalbe HaCTaBHOr rrpou:eca.
Y CTaHOBa je ycTaHOBHJia rrpou:e,JJ;ype 3a rrpahelbe KBaJIHTeTa cTy,JJ;njcKor rrporpaMa.
IIpeKo cTy,JJ;eHCKHX aHKeTa rrposepasa ce H yTBp~yje ce ,JJ;a JIM HacTaBHHU:H H capa,JJ;HHU:H
HMajy KOpeKTaH H rrpo<J.>ecHOHaJiaH O,ll;HOC rrpeMa CTy,JJ;eHTHMa.
Y CTaHOBa je <J.>opMHpaJia KOMHCHjy 3a o6e36e~elbe KBaJIHTeTa H rrpHJIO)I(HJia je
H3semTaj o pe3yJITaTHMa caMoBpe,ll;HOBalba. IlpHJIO)I(eHH cy ,JJ;OKyMeHTH: CTpaTemja
o6e36e~elba KBaJIHTeTa, IIpaBHJIHHK o yu6eHHU:HMa H H3BO,ll; H3 CTaTYTa ycTaHOBe KOjHM ce
peryJIHille OCHHBalbe H ,JJ;eJIOKpyr pa,ll;a KOMHCHJe 3a KBaJIHTeT. KoMHCHja 3a o6e36e~elbe
KBaJIHTeT HMa 7 qnaHOBa O,ll; KOjHX je je,JJ;aH H3 pe,ll;OBa CTy,JJ;eHaTa.
KoMncnja 3a aKpe,ll;HTau:njy H rrposepy KBaJIHTeTa, YTBP,JJ;HJia je ,JJ;a BHCOKomKoJicKa
ycTaHOBa YHHBEP3HTET Y KPArYJEBI(Y - <DAKYJITET HH:JKEihEPCKHX
HAYKA 3a cTy,JJ;njcKH rrporpaM ocHOBHC aKa,IJ;eMCKe CTYJJ:Hje
YPiiAHO
HH:IKEihEPCTBO y oKBnpy HM ncrrylbaBa CTaH,JJ;ap,ll; y rrome,JJ;y KBaJIHTeTa cTy,JJ;njcKor
rrporpaMa rrporrncaHe IIpaBHJIHHKOM o CTaH,ll;ap,ll;HMa H rrocTyrrKy 3a aKpe,ll;HTaU:HJY
BHCOKOillKOJICKHX ycTaHOBa H CTY,ll;HJCKHX rrporpaMa.
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YrryTcTBO o rrpaBHOM cpe.u;cTsy:

IIpoTHB oBe o.nJiyKe MO)I(e ce H3jaBHTH )l(aJI6a

Ha:o;HOHaJIHOM CaBeTy 3a BHCOKO o6pa30Balbe y poKy O.l(
,Z:(ocTaBJDeHo:
- BHCOKOillKOJICKOj ycTaHOBH
- apxHBH KAIIK

30 .l(aHa O,l( ,l(aHa IIpHjeMa.
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