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Број:

61 2-00-00351/5/2021-03
19. 01. 2022. године
Булевар Михајла Пу пин а 2

Датум:

год

Б еоград
На осн ову члана

23. став 9. тачка 1. Зако н а о високом образовању ("Службен и
гласн и к РС" бр . 88117, 73118, 27/1 8 - др. зако н, 67/19, 6/20 - др. закони, 1112 1Аутенти чно тум ачење, 67/2 1 - др. за кон и 67/2 1) и Р ешења Комисиј е за акредитацију и
п роверу квалитета б рој 612-00-0035 1/4/202 1-03 од 13. 01. 2022. годин е, Национ ал н о
тело за акредитациј у и обезбеђење квал итета у ви соком образовању издаје

УВЕРЕЊЕ
о акредитацији студ ијског програм а

Основне академске студије (ОАС)
и зводе

високошколске

установе

-

Војноиндустријс ко инжењерство који

Универзитет

у

Кра гујевцу

Факултет

инжењерских наука , са седиштем у Крагуј евцу, у улици Сестре Јањић

10 1576499,

Матич н и број:

07 151314

и Универз итет одбране у Београду

6,
-

ПИБ:
Војна

академија, са седиштем у Београду, у ул ици Генерала Павла Јури шића Штурма бр .
ПИБ:

102 116082, Мати чни
Како

Правилником

су
о

број:

високо школске

установе

стандардима

поступку

("Службен и гласник

33,

07093608.

и

ис пуниле
за

све

акредитацију

стандарде

прописане

студиј ских

програма

гласник РС" бр .

програм Основне академске студ ије

13119, 1/2 1 и 19/21), заједнички студиј ски
(ОАС) - Војноиндустријско инжењерство ј е

акредитован у ок виру образов но-науч ног поља Техн ичко-технолош ке науке и науч не
области Индустријско инжењерство и и н жењерск и менаџмент, за уп ис
студената у прву годину у сед иштим а наведе ни х устан ова .

Достављено:
-

В И СОКОШКОЛСКОЈ установ и

-

архиви

40

(четрдесет)
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Национал но тело за акред итацију
и обезбеђење квал итета

~

у високом образовању

1,,'-'
20_ год

1а ~

КР1\ГУЈЕ ВАU

Комисија за акред итацију
и проверу квалитета

Број :

612-00-0035 1/4/202 1-03
Датум: 13. 01 . 2022. год ине
Б ул ева р Михајла П упи на

2

Б еоград

На осн ову ч лана

21 , став 1, тач ка 1 За ко н а о високом образовању ("Сл ужбени
глас ни к Р С" б р. 88/1 7, 73/18, 27/1 8 - др. зако н , 67119, 6/20 - др. зако ни , 11 /2 1- А уте нтич н о
тумач ење, 67/21 - др . за ко н и 67/2 1) Ком и с иј а за а кредитациј у и п ро веру квал итета, н а
седници одржаној 13. О 1. 2022. године , до нела је

РЕШЕЊЕ
о акред итацији студијског програма

Утврђ ује се да в и со ко ш колс ке устано ве Универзитет у Крагујевцу
инжењерских

наука,

са

седиштем

1О1 576499 , Матични број :

у

Крагуј евцу,

у

ул и ци

Сестре

-

Јањић

и У ниверзитет одбране у Београду

07 15 13 14

Факултет

6,
-

ПИБ :

Војна

академија, са седиштем у Београду, у ул и ци Генерала Па вл а Ј ур ишић а Штурм а б р.
ПИБ :

102 11 6082,

Мати ч ни

број :

07093608,

испу њавај у

про п иса не

33,

ста нда рде

акредитациј у зај еднич ко г студиј с ког програма Основн е академске студиј е (ОАС)
Војноиндустријско
технолошке

нау ке

менаџ ме нт, за у пи с

инжењерство,

у

области

окви ру

образо вн о-н ау ч ног

Индустријс ко

и нжењерство

п оља
и

за

-

Тех н ичко 

и

науч не

инжењерски

40

(четрдесет) студената у прву год и н у у седишти ма наведе них

уста н о в а .

На основу овог ре ш ења, Наци о н ал но тело за акредитацију и обезбеђење квал итета
у в и соком об разо вању издаћ е у верење о а кредитацији студиј ског про грам а из става

1. ово г

ре ш е њ а.

Образложење
В исокошколс ке уста н ове Универзитет у Крагујевцу
наука , са седиштем у К рагуј ев цу, у ули ц и Сестре Јањић
Београду

-

Шту рм а бр.

-

6,

Факултет инжењерских
и Универзитет одбране у

Војна академија , са сед иштем у Београду, у ул и ци Генерала П авл а Јури ш и ћ а

33

(у даљем тексту: ВШ У), су дана

14. 1О. 2021.

годи не поднеле Захтев за

акредита циј у зајед нич ког студ ијског про грама Основне академске студиј е (ОАС)

-

•

Војноиндустријско и нжењерство, у даљем тексту: СП , под бројем

612-00-00351 /2021-03,

који се реализује у седи штима наведених установа.

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

седници одржаној
поље

28. 1О. 2021.

године усвојила предлог Поткомисије за образовно-научно

Техничко-технолошких

рецензентске

ком исије,

наука

која је

(у

даљем

тексту:

Поткомисија)

именована Одлу ком ди ректора

акредитацију и обезбеђење квалитета у високом образовању број
од

29.

ЈО.

2021.

за

именовање

Националног тела за

612-00-00351 /2/2021 -03

године.

Рецензентска комисија (у даљем тексту: РК) утврдила је чиње нице од зна чаја за

доношење одлуке о акредитацији СП увидом у поднету документацију и непосредним
увидом у рад ВШУ. РК је дана

године посетила ВШУ и након посете

09. 12. 2021.

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 акредитациј у студијског

програма (у даљем тексту: Извештај) у коме ј е утврдила да су испуњени стандарди за
акредитацију

прописани

П равилником

о

стандардима

студијских програма ("Службени гласник РС ", бр.

и

поступку
и

13/19, 1/21

за

19/21)

акредитацију

и предложила је

Комисији да до несе решење о акредитацији студијског програм а Основне академске
студије (ОАС)

-

Вој но и ндустријско инжењерство.

На основу Извештаја РК, Извештаја Потком исије и увида у поднету докуме нтацију

за акредитацију СП, ко нстатовано је да је ВШУ доставила потребну документа циј у за
акредитацију и утврђена је испуње ност прописаних стандарда за акредитациј у студијског
програма, сваког поједи н ачно, што ј е документова но релевантним чињеницама, и то:
Стандард

1:

Структура студијског програ.ма

Студијски програм В ојноиндустријско инжењерство основних академских студија,
као студијски програм зај едничких студија формиран у сарадњи Факултета инжењерских
наука Универзитета у Кра гујевцу и Војне академије Универзитета одбра не, усклађен је са
Законом

о

високом

образовању

и

Болоњском

декларацијом

и

садржи

све Законом

предвиђене елементе. Студијски програм основних академских студија Војноиндустријско
инжењерство постојао је и у претходном циклусу и претходно је акредито ван Уверењем
Комисије за акредитацију и проверу квалитета Републике Србије

Студијски програм траје четири године, има укупно

2015. године.
240 ЕСПБ бодова,

пољу техн ичко техноло ш ких наука и даје академски назив "д ипломирани

припада
инжењер

ин дустр ијског и нжењерства", што је у складу са одлукама Н ационалног савета за високо

образовање. Адекватно су дефинисане опште и предметно-специфичн е способности које
стиче студент савладавањем студијског програма. Самовредновање се у целини адекватно
и континуирано спроводи.

Обе

институције (Ф ИН

Крагујевац и

ВА

Београд)

које заједнички

реал изују

студијски програм су обезбедиле да су услови уписа, трајање студијског програма,
циљеви и исходи дефин исани и доступни јавности (на сајтовима оба факултета и у
публикацијама).

Курикулум

садржи

публикације обе установе (у

листе обавез них

штампаном

и

и

изборних

електронском

обл ику

предмета .
на

Постоје

сајтовима

оба

факултета). Подаци о структури програма у погледу засту пљен ости типова предмета у
Извештају о параметрима програма из софтвера НАТ указују на коректну структуру
програм а .

Станда рд

1:

Структура студи ј ског програма је испуњен .

2

__ј

Стандард

Сврха

Сврха студијског програма

2:

студијског

инжењерство"

програма

дефини сана

је

основних

потребом

академских
за

студиј а

образовање

" В ој н оиндустријско

студе ната

у

области

војноиндустријског инжењерства на нивоу основних академских студија које обезбеђуј е
стицање знања и вештина потреб ни х за успешно обавља ње п рофес ио н алних инжењерски х
задатака

у

окв ири ма

светског

тр ж иш та

рада ,

првенстве н о

за

п ослове

у

окв ир у

производних, прој ектантских и развој ни х ка п ацитета одб рамбене индустрије Републике

Србије и наставак об разовања у оквири ма евро п ског и светског об разов ног п ростора . Иако
је реч о заједнич ком п рограму две установе , може се претпоставити и њего в п осеба н
значај у образов ној

п о н уди

и

Факултета ин жењерских наука у Крагујевцу и Војне

академ ије Бео град . У том см и слу садржај студ ијског програма ос нов н их академских

студија " Војноиндустријско инжењерство" у потп у ности корелира са основ ним задацима
и циљевима обе установе и у складу је са њиховим виз иј ама, мис иј ама, политикама и
стратегиј ама квал итета.

Основне академске студије "Војн о индустријско инжењерство" трај у четири године,
и н осе

240

ЕС ПБ бодова. Врло релева нтн о ј е констатова но да св рше ни м студе нтим а

обезбеђују ком пете нциј е које, уз одређ е ну оријентацију ка стицању професионалних
вештина п отреб них за а н гажман у пракси , омогућавај у и н аставак академског об разова ња
н а следећем нивоу студија (мастер академске студ ије). Добро ј е образложена инте нциј а да
се обезбеде сти цање фундаменталних з нања и вештина карактер истичних за студиј е

војноиндустријског ин жењерства која студенти ма могу гарантовати и наставак школова ња
и ор ијентацију ка истраживању у пољу техничко-технолошких наука.
У стандарду су и до вољно конкретно специф ициране компете нције које се стичу и
за које препознатљ и ве и јасне професије и за ни ма ња се образују студе нти. Образложена ј е
и друштвена о правданост студијског програма .

Станда рд

2:

Стандард

Сврха студи ј ског програма ј е испуње н .

3:

Цwьеви студијског програма

Циљеви студијско г про грам а су јасно наведени у п убл и ка цијама и на Интерн ет
странама Факултета инжењерских наука Крагујевац и Војне академ иј е Београд, и јасни су
и пре ци з ни.

Основ ни циљ студиј ског програма је усмерен на стицање академских вешти на и
специф ичних з нања (компетенција) у складу са текућ ом светском праксом за студије
"Војнои ндустр ијског ин жењерства", на

нивоу ос новни х академск и х студија .

Циљ ј е

постизање ком пете нција неопходних за обављање ин жењерских задатака у складу са
пословним циљевима предузећа одб рамбе не индустрије, односно у складу са мис иј ама и

зада цима Војске С рб иј е, као и за обављање осталих дужности у систему одбран е.
Посебни

циљеви

су

адекватно

специф ицира ни .

Довољ н о

су

јасно

о писана

специфична практичн а знања која студе нти стич у савладавањем град ива из предмета који
припадају студиј ско м програму.
Стандард

3:

Стандард

Циљеви студи ј ског п рограма је испуњен .

4: Компетенције

Комп ете нциј е

дипломираних студената

дип ломирани х

студената

на

студијском

програму

основн и х

академск и х студиј а " Војноиндустријско ин жењерство" су као и код сродних програма
двоЈаке:

О пште способности које студе нти стичу савладавањем студијског програма.

з

Предметно специфичне с пособности

које студенти сти ч у савладавањем

студијског програма.
Опште с пособности
курикулумом .

Предмети

које студент стиче су јасно дефинисане у складу су са

чиј е савладавање је

предвиђено

курикулумом

су такви да

омогућавају стицање оп штих компетенција. Наведено се постиже кроз колективни и
самостални рад студената на савладавању предвиђ ених садржаја.

Предметно специфичне способности које студенти стич у савладавањем студијско г
програма су дате кроз исходе уч ења уз и мајући у обзир исходе стечених знања по
предметима које слушај у студенти и јасно су специ ф ициран и .

Ста ндард

4:

Ста нда рд

Компетенције ди пломираних студената је и спуњен.
Кур икулу.м

5:

Студијски програм основних академских студија траје
вреди

ЕСПБ.

240

Студије

су

организоване

по

године

семестрима.

једносеместрал ни. На прве три године студија слу ша се по
години студија слуша

4

1О

Сви

семестара и

предмети

су

предмета, до к се у четвртој

предмета. Студијским програмом у четвртој

9

/ 8

години студ ија

предвиђени су и струч н а пракса, истраживачки рад на теоријским основама за вршног
(дипломског) рада и израда завршног (дипломског) рада. Годишње, студенти остварују

60

ЕСПБ. Број ЕС ПБ бодо ва по семестрима задовољава усло в равномерности оптерећења
студената по семестрима (просечно

20% : 1. семестар - ЗО
ЕСПБ , 2. семестар - 30 ЕС П Б, 3. семестар - З4 ЕС ПБ, 4. семестар 26 ЕСПБ, 5. семестар ЗО ЕСПБ , 6. семестар - ЗО ЕСПБ, 7. семестар - 27 ЕСПБ и 8. семестар - 33 ЕСПБ). У
структури студијског програ ма заступљено је 13 изборних предмета са укупно 75 ЕСП Б ,
који

заједно

са

полов ином

30

ЕСПБ

ЕСПБ са толеранцијом до

предвиђеном

за

завршни

(д ипломски)

истраживачки рад на теориј ским основама заврш ног (дипло мског) рада
укупно

78

ЕСПБ, што је

32,5%

(3

рад

и

ЕСПБ) вреде

у односу на укупан број ЕСПБ бодова, па је усло в

изборности задовољен. Све листе изборних предмета садрже нај мање двоструко већи број
предмета у односу на број предмета који се б ира. Студијск им програмом је предвиђено

укупно

2610-2685

часова активне наставе и

90

часова за реализацију стручне праксе.

Активна настава на студиј ском програму је заступље на са укупно : 6ЗО часова на
студија, 6ЗО часова на
часова на
(зависно

4.
од

2.

години студија,

690-735

часова на

3.

години студиј а. Од укупног броја часова акти вне наставе,
године

студиј а,

од

52,9%

до

представљају

54,2%)

1. годи ни
660-690
више од 50%

години студија и
часови

Студијским програмом је предвиђена израда завршног (ди пломског) рада у
који је приказан

предавања.

8.

семестру,

преко две поз иције у студијском програм у: Истраживачки рад н а

теоријским ос новама завршног рада и Завршни (дипломски) рад.
Сваки предмета садржи: назив предмета, тип предмета, годину и семестар студија,

број ЕСПБ,

име и през им е наставника, циљ курса,

исходе, знања и компетенције,

предуслове за похађање предмета, садржај предмета, препоручену литературу, методе
извођења наставе, начи н провере з нања и оцењивања, и др.
Различите групе предмета су правилно засту пље н е у студијском п рограму према

препорученим проценти ма . У стру ктури студијско г програма, у односу на уку пан број

ЕСПБ, заступљене су следеће групе предмета:

%

13,75%

академско-општеобразовних,

теоријско-методоло шких, З8, 3З% научно-стручн и х и

предмета.

Станда рд

5:

Курикулум је испуњен

4

3 1,25%

16,67

стручно-апликативних

Стандард

Квал итет, савременост и међународна усаглашеност студијског

6:

програма

СП Војноиндустријско инжењерство (СП ВИО) ОАС Факултета инжењерских
наука У ниверзитета у Крагујевцу и Војне академ ије Универзитета одбран е у Београду је
целовит и свеобухватан и усаглаш е н је са другим програм и ма ових ВУ , јер ј е баз иран на

предметима који су са неизмење ном структуром и описом изабра ни из акредитованих С П
ОА С обе ВУ. Студенти мо гу да н аставе студије н а истоименом заједнич ком С П на МАС

на п оме н утим уста новама. СП ВИО нуди студентим а нај н овиј а научна саз нања из области

војноиндустријског

инжењерства,

а

посебно

из:

раз воја

конструкциј е

и

одржавања

савреме них оружја, система управљања ватром, прим е н е савреме ни х материјала за личну
и заштиту објеката, развоја ракетних система, стра них арм ија и те нден циј е њиховог

раз воја. СП ВИО је у п о редив и компатибилан са одговарајућим С П страних ВУ из земаља

ЕУ : 1. FA KUL ТА VOJENSKYCH TECHNOLOGrf Univerzita о Ьгапу v Brne, Брно , Чешка; 2.
ROYAL MILIТARY ACADEMY, Брисел , Белгија ; 3. FACULTY OF MECHANI CAL
ENGEENIRING , MILIТARY UN IVERSITY OF T ECНNOLOG Y , Warsaw, Poland; 4.
Department of Mechanical Engineering Academy of the Armed Forces gen. MR Stefanika,
Slovak RepuЫic; 5. UNIVERSIП ES OF Т Н Е BUNDESWEHR, Hamburg, Munich. Садржај ј е
у складу

са европ ским

препо рукама,

и н ст иту цијама. Студиј е трају четири

стандард им а

годин е

(240

и

добром

пра ксом

у

европским

ЕС ПБ), при чему су испо штовани

принцип ј едносеместрал ности, л и сте и збор них предмета и моб и лн ости . СП је усклађен са
одговарајућом добром праксо м у оквиру евро п ског образовног простора и са препорукама
АВЕТ-а и

ASIIN-a -

критеријумима за акредитациј у студиј ск их програм а из области

инжењерства.

Ста н дард

Квалитет,

6:

савреме ност

и

међународ на

усаглаш е ност

студ и1 ског

програма је ис п уњен
Стандард

Студе нти

7:

Упис студената

се

у писују

на

студиј ски

програм

основн их

академских

студија

"Војноиндустријско инжењерство" под усло вима и на начин утв рђ е н Законом о високом
об разовању, Статутом Универз итета у Кра гујевцу, Статутом Факултета и нжење рски х
наука, Статутом Војне академ иј е и Прав ил ником о режим у основ ни х и мастер академс ки х

студија

Факултета

студиј ског

инжењерских

програма

за

стицање

наука .

Прем а

С п оразуму/уговору

заједн ич ке дип ломе

ос н ов них

о

реализацији

академских

студија

"Војноиндустријско инжењерство" , студенти се уписују на Факултет инжењерских н аука
У ниверз итета у Крагујевцу.
Постоји могућност уписа н а предложени студиј ски програм преласком са других
студијски х

програма у складу са Статутом

Универз итета у Крагујевцу, Статутом

и

Правилником о режиму основ ни х и мастер академских студија Факултета ин жењерс ки х

наука и Статутом В ој не академије. С обзиром на и де нтичн ост курикулума "Машинско
инжењерство" и " Војноиндустријско инжењерство" у прве две године студија, могућ ј е
директан прелазак са ј едно г студијског програма н а други и обрнуто.
Конкурс за у пис студената се обј ављује најкасниј е четири месеца пре п о четка
ш колске године. Ко н курс за приј ем

благовреме но се обј ављуј е у средств и ма ј ав ног

информисања и на сајту Факултета инжење рских наука Крагујевац и на сајту Војн е
академ иј е

Београд.

Детаљнија обаве штења

о усл ов и ма

ко нку рса

могу

се доб ити

у

службама за питања студе ната. Број студената за упис н а основне академске студије
" Војноиндустријског
захте вима

и

инжењерства" је

тех ничко-тех н оло шким

40

и

усклађ е н је

могућностима

зај едничког студијског програма .

5

са

обе

кадровск и м,
институције

просто рним
реал изатора

Редослед
постигнутим

кандидата

у

сред њој

за

уп и с

школи

у

и

прву

год ин у

успехом

студиј а

постигн утим

дефи нисан

на

је

пријемном

успехом

испиту

из

Математике . Начин бодовања, рангирање кандидата, дефиниса ни су у Правилнику о

режиму осно вних и мастер академских студиј а Факултета инжењерских наука.
Поред Правил ника о режим у основних и мастер академских студиј а Факултета
инжењерских

наука,

примењују

се

и

Поступци

за

обезбеђење

квал итета

у

циљу

обезбеђења успешног студирања.
Стандард
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Уп ис студената је испуњен.

Стандард
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Факултет

инжењерски х

Оцењ ивање и напредова1·ье студената

н аука

У ниверз итета

у

Крагујевцу

и

Војна академ ија

Универз итета одбра не у Београду непрекидно и систематски прате успех студената и

њихово

напредовање

на

студијском

програму

основних

академ ских

студија

"Вој ноиндустријско инжењерство" месеч но и семестрално. Поступци праћења ус пеха
студената, као и начини корективног дело вања врше се према важећим Правилницима о

студијама и Посту пцима за обезбеђ ење квалитета обе институциј е, а кој и су досту пни
студентима . Резултати успеха студената се анализирај у на Наставно-научним већима
Факултета и н а основу изведених закључака предуз имај у се корективне мере.
Успешност студената у савлађивању предвиђеног градива континуи рано се прати
током наставе и изража ва се п оенима. Ис п уњавањем предиспитних обавеза и полагањем

испита студент може остварити н ајви ш е

1ОО

поена. Студијски м програмом утврђена је

сразмера поена стечених у предиспитним обавезама и на испиту, при чему предиспитне

обавезе учествуј у са најмање ЗО, а н ајвише
остварено

51о/о

активности.

стицања

Сваки

поена

70

поена. Услов за излазак на завршни испит је

максимал ног боја п оена које студент м оже да оствари то ком предиспитних
предмет из студијског п рограма има

и та

преци зно деф иниса н

информ ациј а је досту пна студенту у

оквиру Књиге

нач ин

п редмета

студијског програма.

Ко начна оцена на испиту засно ва н а је на укупном број у поена које је студе нт
стекао испуњавањем

предиспитних обавеза

стечених зна ња и садржи максимално

1ОО

и

п ола гањем

испита, а према квалитету

п ое на.

Полагањем испита студент стиче одређени б рој ЕС ПБ бодова. Број припадајућих

ЕСПБ бодова предмету одређује се на основу укуп н ог радног оптерећења на предмету
(броја часо ва активне наставе, броја и врсте предиспитних обавеза и прој ектован и х
осталих часова потреб ни х за савладавање градива на предмету и припрему студента за
провере зна ња) . Испити и сви облици провере з нања су јавни.

Студе нти, преко својих представн ика у Ком и сијама за обезбеђење квалитета оба
факултета дају своје примедбе и сугестије н а методе и критеријуме оцењивања.
Факултети анализ ирај у,

вреднују и у напређују ус војен е методе и критеријуме

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

наставничких критеријума за оцењивање студе ната и дају сугестије ради побољшања

квалитета оцењивања студената и усаглаша вања критериј ума свих настав ника . Прати се
дистр и бу ција оцена по наставн им предметима и предузимају одговарајуће мере укол ико
се у дужем периоду уо че з начајна одсту пања од Гаусове криве (сув ише високих или
ниских оце на, нера вномеран распоред оце на) .

Систематск и се прати и проверава пролазност студената по предметима, стручним

програм има,

годинама

и

предузимају се

ко рективне мере у случају сувише ниске

пролазности. Параметри пролазности се мере два пута годишње (после сваког семестра).

Комисија за обезбеђење квалитета а нализ ира резултате и предлаже корективн е мере.

6

Студент се упи сује на Факултет ин жењерск их наука Универзитета у Крагујев цу где
проводи прве три године студија у целости. У п оследња два семестра, наставни процес се
спроводи на Војној академији да би се постојећи ресурси (лабораторијски , библиотечки , и

други) користили на оптималан начин. Правила и начини праћења рада студента током
наставе, као и начи ни оцењивања описани су важећим актима обе институциј е.
Стандард

8:

Стандард

Оцењи вање и напредовање студе ната ј е испуњен .
Наставно особље

9:

За реализацију СП ОАС ВИО ангажовано је укуп н о

58 запослени

74

наставника, од који х су њих

на ФИНК и

16 на ВАБ (29 редовних професора, 17 ванредних професора, 28
6 наставника по уговору (1 редовни професор и 5 доцената).
Наставници остварују просечно 5.79 ч асова активне наставе недељно у ФИНК и 5.43 у
ВАБ, односно мање од Стандардом проп и саних 6 часова. Просеч н о појединачно
оптерећење настав ника не прелази 12 часова активне наставе недељно на свим ВУ у РС.
Највеће просечн о о птерећење је 11.99 часова акти вне наставе недељно на ФИНК, односно
11.87 часова на ВАБ. Н а СП ОАС ВИО је у просеку 1,03 часова активн е наставе. Од
доцената) и ангажовано је

у купно г броја часова активне наставе на студиј ском програму, Наставници у радном
односу са пуним радним временом из воде
прописаних

70%.

Они из воде

100%

95,41 %

часова актив н е наставе, што је веће од

предавања из предмета кој и припадај у категор ија ма

научно-стручни и струч но-апликатив н и, што је више од

запослени

наставници

имају з вања: доцент,

исп у њен захтев Стандарда да

80%

ванредни

и

кој е захтева Стандард .Сви

редовни

п рофесор,

чиме је

наставника има наведена з вања.

На СП ОАС ВИО је ангажован
истраживачи-сарадници ,

50%

сарадници

3 1 сарадник

(асистенти, истраживачи-приправници ,

у

стручни

настави ,

саветни к)

временом и један сарадник по уговору. Сарадници остварују просечно

са

8,27

пуним

радним

часова активне

0,88 ч асова н а СП ОАС ВИО . Ангажовање п о
16 часова активне наставе, на свим ВУ у РС. Највеће
просечно оптерећење је 15.86 на ФИНК, односно 11 .44 н а ВАБ .
Број студената у групи за предавања на СП ОАС ВИО је 40, у гру пи за аудиторне
вежбе је 40 и у групи за лабораторијске вежбе је 20.
наставе годишње у уста новама, од носно

појединачном сараднику није веће од

Научне квал ификације н аставног особља одговарају образовно-научној области и
нивоу њихових задужења. Св и наставници ангажова ни на СП ОАС ВИО имају најмање

пет референци из уже научне области из кој е изводе наставу на овом СП . Подаци о
наставницима

и сарадницима доступни су јавности на сајту ФИН Крагујевац и

ВА

Београд.
Поступак и услови за избор наставника и сарадника утврђују се унапред, јавн и су и

доступни оце ни стручн е и шире јавности.

Стандард
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Стандард

Наставно особље ј е испуње н.

10:

Организација и материјална средства

Факултет инжењерских наука Универз итета у Крагујевцу (ФИ Н) , ул . Сестре Ј ањић
бр.6 , Крагујевац и Универз итет одбране у Београду, Војна академ иј а (ВА), ул. П авла
Ј у ришића Штурма бр.33 , Београд су заједно поднеле захтев за поновн у акредитациј у
претходна акред итац ија У верење о акредитациј и број

612-00-00347/2015-04

године)

Основних

заједничког

студијског

програма

Војно индустријско инже њерство (ОАС ВИ) број ФИН
ВА број

382-5

ФИН

од

(
20.03.20 15.

академских

01-1 /3267

од

Београду

у

5. 10.2021 .

студија
године и

од 4.10.2021.године.
и

ВА

Универзитета

одб ране

(УО)

у

организа ционом

и

материја л ном смислу оспособље н и су за реализациј у студијско г програма ОАС ВИ.

7

Студијски

програм

се орган изује

у

потпуности

на

ВА

и

ФИН-у а

обезбеђе ни

су

одговарајућ и п росторн и , тех н и чко-технолошки , б иблиотечки и други ресурси који су

примерен и

карактеру

студијског

п рограма

и

предвиђеном

броју

студената.

Високошколске устано ве ( В У) заједно обезбеђују студентим а коришћење опреме која је
потребна за рад, самостал но и ли у сарадњи са друг им и нституцијама, што докум ентују

листом опреме. ВУ заједно обезбеђују студентима ко ри шћење о п реме или пр иступ опрем и
која је потребна и за научно истраживачки рад (НИР) а на основу уговора о сарадњи са
другим уста новама и и нститу ц ијам а. ВУ заједно обезбеђ уј у коришћење б и бл иотечко г

фонда из свој и х ил и дру гих извора у об иму потреб н ом за реал изацију програма ОАС ВИ.
За

извођење студијског п ро грама обезбеђен је з н атно

импресиван

-

већи

одговарајућ и

простор

-

за извођ е ње наставе, одговарајућ и лабораториј ски простор неопходан за

експериментални рад, к ао и савремену опрему.

План акредитације студијског програма предвиђа 4х40=160 студе ната на свим

годинама студиј ског програм а. Пла н ови акредитације ФИН и В А предвиђају укуп н о
студената, од чега су

1.927

1.955

3.882

студе н ата на св и м студијским програмима за Ф И Н , одн ос но

студе ната на св им студијск и м програм и ма за ВА, тако да простор за из вођење

наставе није кр итича н

( 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. Уку пан простор који је на располагању за
извођење наставе по о вом студијском програму далеко превазилази неопходн их

2 m2

по

студенту.

ВА у Београду п оседуј е наставну инфраструктуру у којој се изводи наста ва на
студијском

про граму

лабораторије,

а

чи не

компј утерс ке

је:

амфитеатри ,

п редавао н ице,

лабораторије-каб инети ,

интернет

учиони це,

учионице,

читаонице, спортски це нтр и , спољни спортски те ре н и и стреља на површи н е

5023

места и наставн ички кабинети повр ш и н е

укупно

1927

4513

474

места укупно

25325
29838

м2 са

м2 за

студе ната. ВА УО у Београду поседује наставн у и нфраструктуру смештену

на више ло кација: Ул ица П авла Јуришића Штурма
Ратка Реса нови ћ а

Црнотравска

м2 са

каб и нети,

библ и отеке,

17

1

33,

Ул ица незнаног јунака

38,

Улица

(лаборато р ија у саставу В ојн о-техн ичког института (ВТИ), Ул ица

(лабо раториј е у саставу Војно-медицинске академије (ВМА) у Бео граду,

ТРЗ Крагује вац (пол и го н за испити вање).

Л иста просторија са по в ршином н а ФИН у кој ој се из води настава на студијском
програму из нос и 14.860 m2 од кој и х се, одлуком Савета факултета, простор од 1.087,68
m2 уступа н а коришће ње Филолошко-уметничком факултету у Крагујевцу а обухвата
5.427,80 m2 простора за из вођ ење наставе. П оседује наставну инфраструктуру приказану у
Табели 10. 1 а чине је : 2 амф итеатра, 2 слу ш ао нице, 20 учионица, 8 компјутерск и х
лаборатор иј а, 25 лабо рато риј а, библиотека са де поом за књижни фонд, читао н и ца,
копирница и ка нцелариј а површ ине 5427,80 м2.
Листа оп реме за из вође ње студијског п рограма ФИН садржи 196 ставки са називом
и наменом о преме. Л иста опреме за извођење студијског програма ВА садржи 142 ставке
са називом и наменом о прем е.

Листа релевантних б иблиотечких једи ница Ф И Н садржи

161

ставку са напоме н ом

да су у табели п р и каза н и сам о уџбе н иц и н аведе ни у Књизи предмета и да се Скр и пте за

предавања налазе се на

Mood le portalu ФИ Н . Б рој и врста б ибл иотечких јединица у ФИН
10.583, књиге н а стран им јез ици ма 9.455- укупно 20.038;
монографије на српском јез ику 2.088, монографије на стран им језицима 1.226 - укупно
3.314; часоп и си на српском ј ез и ку 309, часоп иси на страни м јези цима 5.921 -укупно 6.230;
уџбеници на српском језику 8.495,уџбеници на стра н им језици ма 8.209 - укупно 16.704
укупно библиотечки х ј един ица 26.268. Од 2003. годи не Б и бл иотека је у оквиру п ројекта
Виртуел н а б и бл иотека С рб иј е укључена у систем узајам не каталогизације COB lSS.S R.

су: књиге на срп ском јези ку

8

Подаци о фонду Библиотеке Факултета у Крагујевцу доступни су путем интернета преко
електронског каталога. Факултет је присту пио академској мрежи КОБСОН. Посредством
КоБСОН-а

корисницима

библиотеке је

доступан

велики

број

инострани х

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 у џбеницима, приручницима, практикум има,
збиркама задатака, монографијама, часописима и другим библиотечким и информатичким

ресурсима нео пходн им 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 изучавај у на ВА. Библиотека има фонд старих и ретких књига
наслова у

2.324

примерка, строго поверљ ив фонд са

картографски фонд са

147 .ООО

2.722

- 1.595

библиотечке јединице, као и

листова, топографских карата свих секција и размера .

Библиотека им а две читаонице са

84

читаоничка места и интернет читаонице са

8

рач унара, са сталном везом према интернету. Настава из сваког предмета покривена је

одговарајућим уџбеницима . Библиотека ВА је члан Конзорцијума библиотека Републике

Србије за обједињене набавке КОБСОН. Доступни су многи на учни инострани часописи,
обезбеђен је приступ претраживачким базама ЕБСЦО , Military Government, Jnternational
Secuгi ty ,

Country Terrorism, Reform Center, Academ ic Search Complete i Med line Complete.
162
Листа уџбеника доступ них студентима на студијском програму ВА садржи 98

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

Покривеност

обавезних

предмета

литературом

(књигама,

зб иркама,

практикумима .., које се н алазе у библиотеци или их има у продаји) се остварује са
књига

предметних

практикума,

2

наставника,

21

књигом

књиге на страном језику и

7

других

аутора,

12

збирки

задатака,

15
2

наслова друге врсте литературе.

Установе имају релевантне доказе о власништву или праву коришћења простора

које је намење н за извођење наставе.
Установе располажу са импоза нтним бројем и добр им квалитетом материјал н о
техничких средстава који се користе у настави и истраживању.

Установе поседују квалитетну и модерну информ а циону инфраструктуру која се
огледа у довољ ном броју рач у нара, квалитетној рачунарској мрежи, присту п у интернету и
броју и капацитету рач унарских учионица.
ФИН Крагујевац ће у наредном периоду предузети потребне мере ка уна пређењу и

обезбеђивању приступа простора студентима са отежаним кретањем. Поред постојећих
просторија у приземљу, у чиниће се напори да обезбеди додатни простор приступачан за
академско

и

неакадемско

особље

са отежаним

кретањем

а

у складу са

техничким

стандардима приступачности , односно принципом универзал ног дизајна Исто ће учинити

и ВА Београд.
Ста ндард

1О:

Организација и материјална средства је испуњен

Стандард

11:

Контрола квалитета

Обе установе , Факултет инжењерских наука у Крагујевцу и Војна академија у
Београду, имају уверљиве системе квалитета на основу којих перманентно унап ређ ују све
сегменте наставног процеса и рада, применом дефинисаних процедура и поступака за

обезбеђење квалитета.

Студијски програм "Војноиндустријско инжењерство" на основним академским
студијама прати стратегију обезбеђења квал итета н а обе уста нове, која је код обе уста нове
добро утемељена и базира се на усвојеним и јавно доступним докуме нтима. Обе уста нове
имају приложене документа везано за систем квалитета, а посебно су високог квалитета

9

извештаји о сам о вредновању.

Приложен је и И звештај

о самовредновању студиј ско г

програма " Војноиндустријско инжењерство" који махом третира само учешће Факултета

инжењерских

наука у реал изацији

програма

п а га у перспектив и треба обогатити

аспектима везан и м за у чешће Војне академије Београд за реализацију програма.
Студенти имају активну улогу у доношењу и спро вођењу стратегије обезбеђе ња
квалитета код обе уста нове. Посебно је значајна оце н а квал итета наставно г процеса која се
утврђује ан кетирањем студената. Самов редновање је саста вни део стратегије обезбеђења
квалитета и спроводи се периодично код обе уста нове. Комисиј а за обезбеђење квал итета

на Факултету инжењерск и х наука Крагујевац има
представника

студената, док

12

код В ој н е академ ије

чланова од чега ј е двоје ч ланова
ова

Комисија

има

7

ч ла нова уз

постојање и Одбор за квал итет у с истему квалитета.

У

процесу

провере

квалитета

студијског

програма

спроводи

се

опсежно

анкетирање студената. Студенти су довољ но и квал итетно укључени у процес контроле
квалитета студијског програма у оквиру система менаџмента квалитетом обе установе и

студијско г програма. Поред анкетирања студената присутно је и ан кетирање сврше н и х

студената, послодаваца и запослених које се сп роводи једном годишње.
Стандард
Ста ндард

1 1:

Контрола квалитета је испуњен

13:

Заједнички студијски програм

Заједни ч ки СП Вој н оиндустријско ин жењерство (С П ВИО) се реализује у пољу

техничко-технолошких

н аука,

у области

Индустријско

и н жењерство

и

инжењерски

менаџм е нт. Изводе га две акредитоване ВУ : Факултет инжењерских наука Ун иверзитета у
Крагујевцу

(ФИНК)

и

Војн а

академија

Ун иверзитета

одбран е

у

Београду

(ВАБ).

Међусоб ни потписан Уговор којим се регулишу сви елеме нти н еопходни за реал и зацију
СП (ангажовање кадровских, материјалних и просторних ресурса, локација и распоред

извођења СП , обавезе ВУ у процесу извођења С П , извори финансирања) је усвојен је од
стране Наставно- н аучн их већа обе В У. Захтев за акредитацију заједно су поднел и ФИНК и
ВАБ , јер су сви наставн и ци ангажовани на реализацији С П у радном односу са пуним
радним време ном на обе ВУ . Обе ВУ зај едно обезбеђују в и ше од

70%

часова активне

наставе на СП ВИО, чиме је исп уњен захтев Стандарда. Н астава на прве три године

студија реализује се на Ф И НК, док се настава у четв ртој години студија реализује н а ВА Б.
Конкурс за упис студе ната на С П ВИО зај еднички објављују обе ВУ . Уписује се
студената на овај заједнички С П

ВИО.

40

Издаје се Диплома уз додатак дипломи на

прописаном обрасцу на ср пском јез ику ћирил ичним писмом и н а енглеском језику, које
потписују декани оба факултета и ректори Уни ве рз итета у Крагујев цу и Универзитета
одбране у Београду.

Стандард

13: Заједн ички

студијски програм је ис пуњен

10

ПРЕПОРУКЕ

Потен цирати повезивање педагошког рада са истраж ивањем и стру чни м радом и
подстицати

унапређ ење

компете нција

ненаставног

особља

кроз

стручно

усавршавање у оквиру м еђународних и домаћих науч но-истраживачких пројеката.

Унапређивати расположи ви просто р и уч инити у потп уности приступач ни м за
студе нте као и друга лица са отежан и м кретање м.

Редовно ажурирати акцион е планове Ком исиј е за обезбеђење квалитета.

f Iастојати

да се повећ а студентско учеш ће у Комисијама за квалитет и уо пште у

процесима обезбеђења квалитета.

На основу наведеног, поступајући у складу са чланом

21,

став

1,

тачка 1 Закона о

високом образовању, којим ј е прописано да Ком и с иј а одлучуј е о захтеву за акредитацију и

спроводи поступак акредитације установа и студиј ских програма у области в исоког

образовања, Комисија је на седници одржаној

13. О 1. 2022.

године једногласно одлучила

као у диспоз итиву овог решења.

Достављено:

-

Председн ик Комисиј е

ВИСОКОШКОЛСКОЈ устано ви

- архиви

11

PEIIYiiJIHKA CPiiHJA
KOMHCHJA 3A AKPE,li;HTAII;HJY II
IIPOBEPY KBAJIHTETA
lipoj: 612-00-00347/2015-04
20.03.2015. rO.LJ:HHe
lieorpa.n:

YBEPEibE
0 AKPE,li;HTAII;HJH CTY,li;HJCKOr IIPOrPAMA
OCHOBH:UX AKA,li;EMCK:UX CTY,li;HJA

YHHBEP3HTET Y KPArYJEBW - <I>AKYJITET IIIDKEibEPCK:UX
HAYKA ca ce.n:HmTeM y CecTpe JaiDHh 6, KPAFYJEBAIJ:, IIHB: 101576499, MaTHTIHH
6poj: 07151314, HCII)'HHO je CTaH.n;ap.n;e rrpOIIHCaHe IJpaBHJIHHKOM 0 CTaH)1;ap.LJ:HMa H
IIOCTyrrKy 3a aKpe.n;HTaiJ;Hjy BHCOKOIDKOJICKHX ycTaHOBa H CTy.n;HjCKHX rrporpaMa (,Cny:>K6eHH
rnacHHK PC" 6poj 106/06, 112/08, 70/11, 101/12-1-25, 101/12-1-26, 13/14), 3a aKpe.n;HTa:u;Hjy
cTy.n;HjcKor rrporpaMa ocHOBHe aKa.n:eMcKe C'fY.LJ:Hje - BOJHOHH,li;YCTPHJCKO

HH)KEibEPCTBO
3AJE,li;HHqKH IIPOrPAM CA YHHBEP3HTETOM
O,ll;liPAHE - BOJHOM AKA,li;EMHJOM y OKBHpy rro.Jba TexHwiKo-TexHonomKHx HayKa
H TO 3a yrrHC 40 (qeTp.n;eceT) CTy.n;eHaTa y ce.n;HmTy YCTaHOBe 3a H3BOljeiDe Ha CpiiCKOM
Je3HKy.
0BO YBepeiDe H3.n;aje ce Ha OCHOBY qJiaHa 16. CTaB 5. Ta~a 1) 3aKOHa
o6pa3oBaiDy (,Cny:>K6eHH rnacHHK PC" 6poj 76/05, 100/07, 97/08, 44/10).

,ll;ocTaB.lheHo:
- BHCOKOIDKOJICKOJ ycTaHOBH
- apxHBH KAIIK

0

BHCOKOM

PEIIYliJIHKA CPiiHJA
KOMHCHJA 3A AKPE,[t;HTAIJ;HJY H
TIPOBEPY KBAJIHTETA
lipoj: 612-00-00347/2015-04
20.03.2015. rO,LJ;HHe
lieorpa,LJ;
Ha OCHOBy ~maHa 14. CTaB 1. Ta'IKa 7) H ~aHa 16. 3aKOHa 0 BHCOKOM o6pa30BaihY
(,C.rry)l(6eHH macHHK PC" 6poj 76/05, 100/07, 97/08, 44/10) H ~aHa 10. IIpaBHJIHHKa o
CTaH,ll;ap,li;HMa H IIOCTYIIKY 3a aKpe,li;HTa:o;njy BHCOKOIDKOJICKHX yCTaHOBa H CTY.l(HjCKHX
rrporpaMa (,CJiy)l(6eHH rnacHHK PC" 6poj 106/06, 112/08, 70/11, 101/12-1-25, 101/12-1-26,
13/14), KOMHCHja 3a aKpe,li;HTa:o;njy H rrpOBepy KBaJIHTeTa, Ha Ce.l(HH:O:H O.l(p)l(aHoj 20.03.2015.
ro,li;HHe, .l(OHeJia je

O,[t;JIYKY
o aKpe,LJ;HTa~HjH cry,LJ;ujcKor nporpaMa
OCHOBHHX aKa,LJ;eMCKHX CTY,LJ;Hja

YHHBEP3HTET Y KPAI'YJEBI(Y - <J)AKYJITET
HH)I(EibEPCKHX HAYKA ca ce.l(HmTeM y Cecrpe Jaibnh 6, KPAI'YJEB~, III-II>:
101576499, Marwnm 6poj: 07151314, ncrryiDaBa rrporrncaHe craH,11;ap,11;e 3a aKpe,li;HTa:o;njy
cry,ll;njcKor rrporpaMa: ocHOBHe aKa,LJ;eMcKe cry,LJ;uje - BOJHOHH,[t;YCTPHJCKO
HH)I(EibEPCTBO
3AJE,[t;HJ£qKH TIPOrPAM CA YHHBEP3HTETOM
O,[t;liPAHE - BOJHOM AKA,[t;EMHJOM y OKBHpy rroJDa rexHH'IKO-TeXHOJIOmKHX HaJKa
H TO 3a YJIHC 40 ("tJ:eTp,ll;eCeT) CTy,ll;eHaTa y Ce.l(HIDTY YcTaHOBe 3a H3BOljeiDe Ha CpiiCKOM
YrBpljyje

ce

,11;a

Je3HKy.

0 yrBpljeHoj aKpe,ll;nra:u;njn H3 craBa 1. oBe O,li;JIYKe KoMncnja 3a aKpe,li;HTa:u;njy H
rrpoBepy KBaJIHTeTa H3,ll;aje YBepeiDe.
06pa3Jio~eiLe

BncoKomKoJicKa ycraHoBa YHHBEP3HTET Y KPAI'YJEBI(Y- <J)AKYJITET
HH:>KEibEPCKHX HAYKA ca ce,li;HmTeM y Cecrpe JaiDnh 6, KPArYJEB~, je ,ll;aHa
16.03.2015. rO,li;HHe IIO,li;HeJia 3axTeB 3a aKpe,li;HTa:QHjy CTy.l(HjCKOr rrporpaMa OCHOBHe
aKa,LJ;eMcKe cry,LJ;uje- BOJHOHH,[t;YCTPHJCKO HH:IKEibEPCTBO- 3AJE,[t;HJ£qKH
TIPOrPAM CA YHHBEP3HTETOM O,II;IiPAHE - BOJHOM AKA,[t;EMHJOM y
OKBHPY rroJDa rexHH'IKO-TexHoJiomKHx HaJKa rro,11; 6pojeM 612-00-00347/2015-04.
Y3 3axreB 3a aKpe,li;HTa:u;njy, ,li;OCTaBJbeHa je ,li;OK)'MeHra:o;nja, Koja je rrporrncaHa
~aHOM 4. IJpaBHJIHHKa 0 CTaH,ll;ap,li;HMa H IIOCTYJIKY 3a aKpe,li;HTa:QHjy BHCOKOIDKOJICKHX
ycraHoBa H cry,ll;njcKHX 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 qn. 6. H 7. IlpaBHJIHHKa o cTaH.n:ap.n:HMa H rrocTyrrKy 3a aKpe.n:HTau:Hjy
BHCOKOIIIKOJICiillX ycTaHOBa H CTY.lJ:HjCKHX rrporpaMa, KoMHCHja 3a aKpe.n:HTaU:Hjy H IIpOBepy
KBaJIHTeTa, o6pa30BaJia je IIOTKOMHCHjy pa.n:H YTBpljHBaH>a "'IH:EheHHU:a 0.11: 3Ha"tJaja 3a
.lJ:OHOIIIeH>e O.lJ:JIYKe 0 3aXTeBy 3a aKpe.lJ:HTar:J:Hjy H o.n:pe.n:HJia peu;eH3eHTe.
l'hBeiiiTaj peu;eH3eHaTa, o mBpiiieHoj aHaJIH3H .n:ocTaB.JbeHe .n:oKYMeHTar:J:Hje ca
OIJ;eHOM, H3BeiiiTaj IIOTKOMHCHje, KOjH ca.n:p)lill H OIJ;eHy, Ca"lJHH>eH HaKOH CIIpOBe.n:eHOr
Herrocpe.n:Hor YBH.n:a y pa.n: BHCOKOIIIKOJICKe ycTaHOBe YHHBEP3HTET Y KP ArYJEBI(Y
- <J)AKYJITET IIIDKEILEPCKIIX HAYKA H rrpe.n:Jior o.n:JIYKe, .n:ocTaB.JbeHH cy
KoMHCHjH 3a aKpe.n:HTau;Hjy H rrpoBepy KBaJIHTeTa.
Ha3HB
.lJ:HIIJIOMe:
,li;HIIJIOMHPAHH HHJKEILEP HH,li;YCTPHJCKOr

HHJKEILEPCTBA, ,ll;HllJI.

HH:IK. HH.JzyCTp. HH:IK•.

CTy.n:HjcKH rrporpaM OCHOBHHX aKa.n:eMCKHX CTY.lJ:HJa ,BojHOHH.lJ:YCTpHjCKO
HH)I(e:a,epcTBo" ca.n:p)lill cBe eJieMeHTe YTBpljeHe 3aKOHOM: 1) Ha3HB H U:H.JbeBe cTy.n:HjcKor
rrporpaMa; 2) BpCTY CTY.lJ:Hja H HCXO.lJ: rrpou;eca y-qe:a,a; 3) CTpy-qHH H aKa.n:eMCKH Ha3HB; 4)
YCJIOBe 3a yrrHC Ha CTY.lJ:HjCKH rrporpaM; 5) JIHCTY o6aBe3HHX H H360pHHX rrpe.n:MeTa, ca
OKBHpHHM ca.n:p)l(ajeM; 6) Ha"'IHH H3BOlje:a,a CTY.lJ:Hja H IIOTpe6HO BpeMe 3a H3BOlje:a,e
rroje.n:HHHX 06JIHKa CTY.lJ:Hja; 7) 60.lJ:OBHY Bpe.n:HOCT CBaKOr rrpe.n:MeTa HCKa3aHy y CKJia.n:y ca
EBporrcmM cHcTeMOM rrpeHoca 6o.n:oBa (y .n:a.JbeM TeKcTy: ECIIE 6o.n:oBH); 8) 6o.n:oBHY
Bpe.n:HocT 3aBpiiiHOr - .lJ:HIIJIOMCKor pa.n:a Ha ocHOBHHM cTy.n:HjaMa HCKa3aHy y ECIIE
6o.n:oBHMa; 9) rrpe.n:ycJioBe 3a yrrHc rroje.n:HHHX rrpe.n:MeTa HJIH rpyrre rrpe.n:MeTa; 10) Ha"'IHH
H36opa rrpe.n:MeTa H3 .n:pyrHx cTy.n:Hjcmx rrporpaMa; 11) ycJioBe 3a rrpeJiroaK ca .n:pymx
CTY.lJ:HjCKHX rrporpaMa y OKBHpy HCTHX HJIH CpO.ll:HHX o6JiaCTH CTY.lJ:Hja; 12) .n:pyra IIHTaH>a 0.11:
3Ha"'!aja 3a H3Bolje:a,e cTy.n:HjcKor rrporpaMa.
CTy.lJ:HjCKH rrporpaM o6e36eljyje CTHU:aH>e KOMIIeTeHIJ;Hja 3a jaCHO H rrpeii03HaT.JbHBO
3aHHMaH>e.
l.J;H.JbeBH CTY.lJ:HjCKOr rrporpaMa cy ycMepeHH Ha CTHU:aH>e aKa.n:eMCKHX BeiiiTHHa H
CIIeu;mjm"'IHHX 3HaH>a (KOMIIeTeHIJ;Hja) y CKJia.n:y Ca TeKyllOM CBeTCKOM rrpaKCOM 3a CTY.lJ:Hje
,BojHOHH.lJ:YCTpHjCKOr HH)I(e:a,epCTBa" Ha HHBOY OCHOBHHX aKa.n:eMCKHX CTY.lJ:Hja.
CaBJia.n:aBaH>eM
cTy.n:HjcKor
rrporpaMa
ocHOBHHX
aKa.n:eMcKHX
CTY.lJ:HJa
,BojHOHH.lJ:YCTpHjCKO HH)I(e:a,epCTBO", CTy.n:eHT CTH"'Ie OIIIIITe H rrpe.n:MeTHO-CIIeu;m)m"'IHe
CIIOC06HOCTH, KOje cy y <JlYHKU:HjH o.n:6paM6eHe HH.lJ:YCTpHje, IIOCe6HO y o6JiaCTHMa
Haopy)l(a:a,a,
rrpojeKTHJia
H
yrra.Jba"'!a.
CTy.n:Hjcm rrporpaM je TaKo crreu:H<}lHU:HpaH .n:a cTy.n:eHT :a,eroBHM caBJia.n:asa:a,eM CTH"'Ie
OIIIIITe H rrpe.n:MeTHO-CIIeiJ;H<jlH"tJHe KOMIIeTeHIJ;Hje KOje cy CIIeU:H<}lHU:HpaHe H O.lJ: CTpaHe
Bo.n:eli.Hx eBporrcKHX HH)I(e:a,epcmx IIIKOJia H acou:Hjau:Hja Koje ce 6ase o6prooBaH>eM
HH)I(e:a,epCKOr Ka.n:pa Ha HHBOY OCHOBHHX aKa.n:eMCKHX CTY.lJ:Hja aJIH H ca CTaHOBHIIITa IIOTpe6a
o.n:6paM6eHe HH.lJ:YCTpHje.
CTPYKTypa KypHKYJIYMa o6yxBaTa pacrrope.n: rrpe.n:MeTa no ceMecTpHMa, <jloH.n: -qacoBa
H 6poj ECIIE. KypHKYJIYM cTy.n:HjcKor rrporpaMa je cacTaB.JbeH o.n: aKpe.n:HTOBaHe JIHCTe
npe.n:MeTa cTy.n:Hjcmx rrporpaMa <l>aKyJITeTa HH)I(e:a,epcmx HaYKa (29 rrpe.n:MeTa) H BojHe
aKa.n:eMHje (1 0 rrpe.n:MeTa), H rrpe.n:BHlja CTPY"tJHY rrpaKcy y rrpe.n:y3eliHMa o.n:6paM6eHe
HH.lJ:YCTpHJe H H3pa.n:y 3aBp1IIHOr- .lJ:HIIJIOMCKOr pa.n:a.
CTy.n:Hjcm rrporpaM ce .n:oMHHaHTHO peaJIH3yje Ha <l>aKyJITeTy HH)I(e:a,epcmx HaYKa
YHHBep3HTeTa y KparyjeBu:y, Ha rrpBe TpH ro.n:HHe cTy.n:Hja. Y TOKY "tJeTBpTe ro.n:HHe cTy.n:Hja,
HaCTaBHH rrpou:ec ce H3BO.lJ:H Ha BojHoj aKa.n:eMHjH y Eeorpa.n:y y U:H.JbY orrTHMaJIHor
KOpHIIIlie:a,a pecypca o6e HHCTHTYIJ:Hje peaJIH3aTOpa CTY.lJ:HjCKOr nporpaMa.
CTPYKTypa cTy.n:HjcKor nporpaMa ocHOBHHx aKa.n:eMCKHX cTy.n:Hja BojHOHH.lJ:YCTpHjcKo
HH)I(e:a,epCTBO
ca.n:p)I(H:
11,2% aKa.n:eMCKO-OIIIIITe06pa30BHHX, 14,2% TeOpHjCKOMeTO.lJ:OJIOIIIKHX, 34,2% HaY"tJHO-CTpy-qHHX H 40,4% CTpy-qHO-aiiJIHKaTHBHHX rrpe.n:MeTa. Y

CTPYKTYPII cTy,n:IIjcKor rrporpaMa OAC BojHOIIH.z:t:YCTpiijcKo IIH)I(eH>epcTBO, II36opH1I
rrpe,n:MeTII cy 3acTymneHII ca 20 % y o,n:Hocy Ha yKyrraH 6poj ECIIE 6o.n:oaa.
CTy,n:IIjCKII rrporpaM BojHOIIH.z:t:YCTpiijcKo IIH)I(eH>epcTBO pa3JIIIKyje ce o.n: .n:pyr1Ix
cTy,n:HjcKHx rrporpaMa <l>aKynTeTa IIH)I(eH>epcKHx HaYKa 3a 45 % o.n: YKYIIHOr 6poja ECIIE
6o.n:oaa.
KBaniiTeT, caapeMeHocT II Me~YHapo,n:Ha ycarnameHOCT cTy,n:IIjcKor rrporpaMa
OCHOBHHX aKa,n:eMCKHX CTY.z:t:IIja BojHOIIH.z:t:YCTIJIIjCKO IIH)I(eH>epCTBO yrrope.z:t:IIBII cy ca
peneBaHTHIIM cTy,n:IIjCKHM rrporpaMIIMa m 3eMa.JJ>a EY (IIp1Inor 6.1,2,3):
• F AKUL TA VOJENSKYCH TECHNO LOGII Univerzita obrany, EpHo, qernKa,
• ROYAL MILITARY ACADEMY, Ep1Icen, Eenriija,
• ZRINYI MIKLOS NATIONAL DEFENCE UNIVERSITY, Ey,n:IIMrrernTa,
M~apcKa.

CTy,n:IIjcKH rrporpaM je y rrpae TPII ro,n:IIHe y caeMy yrrope,n:IIB II ycarnarneH ca
rrporpaMIIMa II3 06JiaCTII MaiiiiiHCKOr IIH)I(eH>epCTBa II TO ca CJie,n:eJlli:M IIHOCTpaHIIM
CTY.z:t:IIjCKIIM rrporpaMIIMa:
• ETH Ziirich,
• TUWien,
• TU Delft II
• FS Maribor.
CTy,n:IIjCKH rrporpaM BojHoMaiiiiiHCKo IIH)I(eH>epcTBO BojHe aKa,n:eMIIje II3 Eeorpa,n:aje
6a31IpaH Ha CTY.z:t:IIjCKOM rrporpaMy:
• Faculty of Military Technology Bmo.
CTy,n:eHTII ce YIIIIcyjy Ha CTY.z:t:IIjCKII rrporpaM OCHOBHIIX aKa,n:eMCKHX CTY.z:t:IIja
BojHOIIH.z:t:YCTpiijCKO IIH)I(eH>epCTBO IIO.z:t: ycJIOBIIMa II Ha Ha"<IHH YTBp~eH 3aKOHOM 0 BIICOKOM
o6pa3oBaH>y, CTaTyroM YHIIBep31ITeTa y Kparyjea:u;y, CTaTyTOM <l>aKyJITeTa IIH)I(eH>epcKHx
HayKa, CTaTyTOM BojHe aKa,n:eMIIje II IlpaBIIJIHIIKOM 0 pe)I(HMY OCHOBHHX II MaCTep
aKa,n:eMCKIIX cTy,n:IIja <l>aKynTeTa IIH)I(eH>epcKIIX HaYKa. CTy,n:eHTII ce yrriicyjy Ha <l>aKynTeT
IIH)I(eH>epcKHx HaYKa YHIIBep31ITeTa y Kparyjea:u;y.
Ilocmjii MoryliHocT yrriica Ha rrpe.n:no)l(eHII cTy,n:IIjcKH rrporpaM rrpenacKoM ca .n:pyr1Ix
cTy,n:IIjcKHx rrporpaMa y cKJia,n:y ca CTaTyroM YHIIBep31ITeTa y Kparyjea:u;y, CTaTYTOM II
IlpaBIIJIHIIKOM 0 pe)I(HMY OCHOBHIIX II MaCTep aKa,n:eMCKHX CTY.z:t:IIja <l>aKyJITeTa IIH)I(eH>epCKHX
HaYKa II CTaTYTOM BojHe aKa,n:eMIIje. C o631IpOM Ha II.z:t:eHTw:rnocT KypiiKYJIYMa ,MamiiHCKO
IIH)I(eH>epCTBO" II ,BojHOIIH.z:t:YCTpiijCKO IIH)I(eH>epCTBO" y IIpBe .z:t:Be rO.z:t:IIHe CTY.z:t:IIja, MOrynje
.z:t:IIpeKTaH rrpena3aK caje,n:Hor CTY.z:t:IIjcKor rrporpaMa Ha .n:pyrii II o6pHyro.
O:u;eH>IIBaH>e II Harrpe,n:OBaH>e CTy,n:eHaTa Ha CTY.z:t:IIjCKOM rrporpaMy OCHOBHHX
aKa,n:eMcKHx cTy,n:IIja BojHOIIH,n:ycTpiijcKo IIH)I(eH>epcTBO aprnii ce rrpeMa Ba)l(eOOM
IlpaBIIJIHIIIJ;IIMa 0 CTY.z:t:IIjaMa o6e IIHCTIITyD;IIje, a KOjii cy .z:t:OCTyrrHII CTy,n:eHTIIMa. Y CIIeiiiHOCT
CTy,n:eHTa y CaBJI~IIBaH>y IIOje,n;IIHOr rrpe,n;MeTa HerrpeKH,n;HO Ce rrpaTII II Bpe,n;Hyje TOKOM
II3Bo~eH>a HacTaBe. YKyrrHa o:u;eHa cTy,n:eHTa II3 je,n;Hor rrpe,n;MeTa cacmjii ce o.n: o:u;eHe Kojy je
CTy,n;eHT OCTBapiiO CaBJia,n;aBaH>eM rrpe,ll;IICIIIITHHX o6aBe3a II pe3yJITaTa KOje IIOKa)l(e Ha
3aBpiiiHOM IICIIIITy. 3aBpiiiHII IICIIIIT je o6aBe3aH.
3a
peanii3a:u;IIjy
cTy,n;IIjcKor
rrporpaMa
OcHOBHIIX
aKa,n:eMcKHx
cTy.n;IIja
BojHOIIH.z:t:YCTpiijCKO IIH)I(eH>epcTBo, o6e36e~eHo je HaCTaBHO oco6Jbe ca rroTpe6HIIM
Ha~IIM, YMeTHIIqJ(HM II CTp~IIM
KBaJimjmKa:u;IIjaMa. Y peaJIII3a:u;IIjii cTy,n;IIjcKor
IIpOrpaMa OCHOBHIIX aKa,n:eMCKIIX CTY.z:t:IIja ,BojHOIIH.z:t:YCTpiijCKO IIH)I(eH>epCTBO" YKJb~eHO je
66 HaCTaBHIIKa, O.z:t: KOjiiX cy 56 HaCTaBHIIKa ca <l>aKyJITeTa IIH)I(eH>epCKHX HaYKa (33
pe,n:oBHIIX rrpo<l>ecopa, 11 BaHpe,n;HIIX rrpo<l>ecopa, 11 .n:o:u;eHaTa II 1 rrpe.n:aaa-q cTpaHor je31IKa)
II 10 HaCTaBHIIKa ca BojHe aKa,n;eMIIje (3 pe.n:oaHa rrpo<Pecopa, 4 BaHpe,n;Ha rrpo<Pecopa II 3
.n:o:u;eHTa). O.n: YKYIIHor 6poja aHra)I(OBaHIIX HacTaBHIIKa, 62 cy ca IIYHIIM pa,n:HIIM apeMeHOM

(95% 0,11; )'KYIIHOr 6poja IIOTpe6HHX HaCTaBHHKa) H 3a CBC cy ,n;aTe KOIIHje pa,n;HHX KFbH)KHI(a
HJIH rroTBp,n;e o 3arrocJieiDy.
C o63npoM ,n;a ce Ha OAC ,BojHOHH,n;ycTpnjcKo HH)KeFbepcTso", 22 rrpe,n;MeTa
rrOTIIYHO rrpeKJiarra no CBHM napaMeTpHMa (Ha3HB, ca,n;p)Kaj, <)loH,n; -qacosa, 6poj ECIIE
6o,n;osa, ceMecTap y KOMe ce cJiyrnajy, aHra)KOBaHH HacTaBHHD;H) ca OAC ,MamHHCKO
HH)KCFbepCTBO", KaO H ,n;a ce HaCTaBa Ha ,MaiiTHHCKOM HH)KCFbCpCTBy" opraHH3yj e 3a 240
cTy,n;eHaTa (rnTo 3Hal:JH 3a 2 HaCTaBHe rpyrre 180+60), 6poj -qacosa rrpe,n;asaiDa ocTaje
HCITpOMCFbCH 3a ITOMCHYTHX 22 npe,n;MeTa ,n;o,n;aBaFbCM 40 HOBHX CTy,n;eHaTa
,BojHOHH,1J;YCTpHjCKOr HH)KCFbepCTBa".
YKyrraH rrpocTOp <l>aKyJITeTa HH)KeFbepcKHx HayKa H3HOCH 14.860 m2 H o6yxsaTa
5.365 m2 npocTopa 3a H3Bo~eiDe HacTase (aMQlHTeaTpH, Yl:JHOHnu;e, Jia6opaTOpnje). IIJiaH
aKpC,11;HTaD;Hje <l>aKyJITCTa npe,n;BH~a 1787 CTy,n;eHTa Ha CBHM CTy,n;HjCKHM rrporpaMHMa, TaKO
,n;a npOCTOp 3a H3BO~CFbC HaCTaBC HHje KpHTH'laH, jep CC HaCTaBa H3B0,11;H y ,11;BC CMCHC.
YKyrraH rrpocTop BojHe aKa,n;eMnje je 88.888 m2 3a npe,n;sn~eHH 6poj cTy,n;eHaTa 7517.
YKyrraH npocTOp KOjH je Ha paCITOJiaraiDy 3a H3BO~eFbe HaCTaBC ITO OBOM CTy,n;HjCKOM
nporpaMy ,11;aJICKO npeBa3HJia3H HCOITX0,11;HHX 2 m.2. <l>aKyJITCT HH)KCFbCpCKHX Ha)'Ka HMa ,n;Ba
aMQlHTCaTpa, ,11;BC BCJIHKC CJiyrnaOHHD;C, BHIITC Yl:JHOHHI(a H Jia6opaTOpHja, 6H6JIHOTC'lKH
npocTOp H l:JHTaOHHD;y. 3a CBaKOr CTy,n;eHTa CTy,n;HjCKOr nporpaMa <l>aKyJITCT HH)KCFbepCKHX
Ha)'Ka o6e36e~yje MCCTO y HaBe,n;eHHM npOCTOpHjaMa. ilCTO Ba)KH H 3a BojHy aKa,11;CMHjy (y
CTPYKTYPHOM CMHCJiy).
<l>aKyJITCT HH)KCFbCpCKHX Ha)'Ka ITOCe,n;yje OITpeMy 3a CaBpCMCHO H3BO~CFbC HaCTaBe y
CKJia,n;y Ca ITOTpe6aMa CTy,n;HjCKOr nporpaMa. 3a CITCD;HQlH'lHC npe,n;MCTC npe,n;JIO)KCHOr
cTy,n;njcKor nporpaMa KopncTe ce Jia6opaTOpnjcKH pecypcn BojHe aKa,n;eMnje.
Y Ta6eJIH 10.2. Hase,n;eHo je 100 (<l>llH Kr) +423 (BojHa aKa,n;eMnja) Ha3HBa anapaTa
H ype~aja Kojn ce rrpnMeiDyjy y HacTaBH. Y IIpnJiory 10.2 ,[(oKa3 o noce,n;osaiDy
HHQlOpMal(HOHC TCXHOJIOrHje, 6poja HHTCpHeT npHKibYl:JaKa, ,n;aT je: Epoj MpC)KHHX
npHKibYl:JaKa y o6jcKTHMa <l>aKyJITCTa HH)KCFbepcKHX Ha)'Ka YHHBep3HTeTa y Kparyjesu;y.
ll3jasa o rroce,n;osaiDy pa-qyHapcKe Jia6opaTopnje H 6poja pallyHapa y IDoj- <l>aKyJITeT
HH)KCFbepcKHx Ha)'Ka, ll3jasa o noce,n;osaiDy pa-qyHapcKe Jia6opaTopnje H 6poja pal:JYHapa y
IDoj - BojHa aKa,n;eMnja.
<l>aKyJITCT noce6HO B0,11;H pallYffa 0 o6e36e~eFby aKTHBHC yJiore CTy,n;eHaTa y OD;CHH H
KOHTpOJIH KBaJIHTCTa CTy,n;HjCKHX nporpaMa. Yllernfie CTy,n;eHaTa o6e36e~yje Ha ,n;Ba Ha'lHHa:
npeKo 'lJiaHCTBa y KoMHCHjH 3a o6e36e~eiDe KBaJIHTeTa H nOITYfbaBaiDeM aHKCTHHX JIHCTOBa
'lHja je QlOpMa npOITHCaHa y ilHTCpHHM CTaH,n;ap,n;HMa H IIOCTynD;HMa o6e36e~eFba KBaJIHTCTa
( CTp. 72-78; 86-87). Y CKJia,n;y C THM, Ha cajTy <l>aKyJITCTa ypal)eHa je Be6 aiTJIHKaD;Hja, TaKO
,n;a cTy,n;eHTH rronYfbasajy aHKeTe THna A1 H A2. CsaKH cTy,n;eHT ,n;o6nja je,n;HHCTBCHH Ko.n;
ITOCJIC HCIIYfbaBaFba aHKCTHOr JIHCTa Ha cajTy <l>aKyJITCTa H TO je je,n;aH 0,11; ycJIOBa 3a OBepy
ceMecTpa. Pe3yJITaTH aHKeTa ce CTaTHCTH'lKH o6pal)yjy H npocJie~yjy CBHM peJieBaHTHHM
opraHHMa <!>aKyJITCTa pa,n;H npe,n;y3HMaFba KOpeKTHBHHX Mepa
YJiora cTy,n;eHaTa y osoM npou;ecy je o,n; seJIHKe Ba)KHOCTH. O,n; ce,n;aM 'lJiaHosa
KoMncnje 3a o6e36e~eiDe KBaJIHTeTa, je,n;aH 'lJiaH je cTy,n;eHT.
KOMHCHja 3a aKpe,n;HTaD;Hjy H nposepy KBaJIHTCTa, yrBp,11;HJia je ,n;a BHCOKOIITKOJICKa
ycTaHosa YHHBEP3HTET Y KPArYJEBI(Y - «~lAKYJITET HH)I(EibEPCKHX
HAYKA
3a
cTy,n;njcKH
nporpaM
ocHOBHe
aKa~eMcKe
cry~uje

BOJHOHII)zyCTPHJCKO HHJKEibEPCTBO - 3AJE,LI;HJiqKH IIPOrPAM CA
YHHBEP3HTETOM O,LI;IiPAHE - BOJHOM AKA,LI;EMHJOM y oKBnpy no.Jba
TCXHH'lKO-TCXHOJIOIITKHX HayKa HCIIyFbaBa CTaH,n;ap,n; y IIOrJie,n;y KBaJIHTCTa CTY,11;HJCKOr
rrporpaMa rrponncaHe IIpaBHJIHHKOM o cTaH,n;ap,n;HMa H rrocTyrrKy 3a aKpe,n;nTaD;HJY
BHCOKOIITKOJICKHX YCTaHOBa H CTy,n;HjCKHX rrporpaMa.
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rrpOIIHCaHe fipaBHJIHHKOM 0 CTaH,D;ap,n;HMa H IIOCTyiiKY

3a aKpe,D;HTaD;Hjy BHCOKOIDKOJICKHX ycTaHOBa H CTY.D;HjCKHX rrporpaMa, O,D;JiyqeHO je

KaO y

.D;HCII03HTHBy.

YrryTcTBO o rrpaBHOM cpe,ll;CTBy:

IIpoTHB ose o,n;JiyKe MO)I(e ce H3jaBHTH )l(aJI6a

Hau;HoHaJIHOM caseTy 3a BHCOKO o6pa30Ba:Ehe y poKy o.n;

,[J;ocTaBJbeHo:
- BHCOKOIDKOJICKOJ ycTaHOBH
- apxHBH

KAIIK

30 ,n;aHa o.n; ,n;aHa rrpHjeMa.

