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На основу члана 23, став 9, тачка 1 Закона о високом образовању ("Службени 
гласник РС" бр. 88117, 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 612-00-00331 /4/2021 -03 од 13. 01. 2022. године, Национално 

тело за акредитацију и обезбеђење квалитета у високом образовању издаје 

УВЕРЕЊЕ 

о акредитацији студијског програма 

Мастер академске студије (МАС) - Инжењерски менаџмент који изводи 

високошколска установа Универзитет у Крагујевцу - Факултет инжењерских 

наука, са седиштем у Крагујевцу, у улици Сестре Јањић 6, ПИБ: 1О1 576499, Матични 

број: 07151314. 

Како Је високошколска установа испунила све стандарде прописане 

Правилником о стандардима и поступку за ак.редитацију студијских програма 
("Службени гласник гласник РС" бр. 13/19, 1121 и 19/21), студијски програм Мастер 
академске студије (МАС) - Инжењерски менаџмент 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 седишту У станове. 

Достављено: 

- ВИСОКОШКОЛСКОЈ установи 

- архиви 
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На основу члана 21 , 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. закони, 11 /2 1- Аутентично 
тумачење, 67/2 1 - др. закон и 67/2 1) Комисија за акредитацију и проверу квалитета, на 
седници одржаној 13. О 1. 2022. године, донела је 

РЕШЕЊЕ 

о акредитацији студијског програма 

Утврђује се да високошколска установа Универзитет у Крагујевцу - Факултет 

инжењерских наука, са седиштем у Крагујевцу, у улици Сестре Ј ањић 6, ЛИБ: 
1 О 1 576499, Матични број: 07 151 3 14, испуњава прописане стандарде за акредитацију 
студијског програма Мастер академске студије (МАС) - Инжењерски менаџмент, 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 седишту Установе . 

На основу овог решења, Национално тело за акредитацију и обезбеђење квал итета 

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

Образложење 

Високошколска установа Универзитет у Крагујевцу - Факултет инжењерских 

наука, са седиштем у Крагујевцу, у улици Сестре Јањић 6, (у даљем тексту: ВШУ), је дана 

06.09.202 1. године поднела Захтев за акредитацију студијског програма Мастер 

академске студије (МАС) - Инжењерски менаџмент, у даљем тексту: СП , под бројем 

6 12-00-0033 1 /2021-03. 
Комисија за акредитацију и проверу квалитета (у даљем тексту: Комисија) је на 

седници одржаној 14. 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 612-00-00331/2/2021 -03 
од 15. 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. 202 1. године посетила ВШУ и након посете 
сачинила коначни извештај на српском и сажетак на енглеском језику, који укључује и 

оправдане примедбе ВШУ, као и оцену квалитета анализираног студијског програма, и 

поднела га је Поткомисији на разматрање. На основу извештаја РК, Поткомисија је 
Комисији поднела Извештај о оцени испуњености стандарда за акредитацију студијског 

програма (у даљем тексту : Извештај) у коме је утврдила да су испуњени стандарди за 

акредитацију прописани Правилником о стандардима и поступку за акредитацију 

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

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

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

акредитацију и утврђена је испуњеност прописаних стандарда за акредитацију студијског 
програма, сваког појединачно, што је документовано релевантним чињеницама, и то: 

Стандард 1: Структура студијског програ.ма 
Нази в студијског програма мастер академских студија је Инжењерски менаџмент. 

Циљеви студијског програма приказани на одговарајући начин у опису Стандарда 3. 
Студијски програм Инжењерски менаџмент је програм мастер академских студија 

у области индустријског инжењерства и инжењерског менаџмента у пољу техничко -
технолошких наука.Студиј ски програм је једногодишњи и има обим студија од 60 ЕСПБ. 
Исходи процеса учења дати су у оквиру описа Стандарда 4, у складу са законом кој и 

утврђује Национални оквир квалификација. 

Академски назив који студенти стичу завршетком овог студијског програма је 
Мастер инжењер менаџмента . 

Садржај студијско г програма, правила студирања, права и обавезе студената, и 
друга питања одзначаја за извођење студијског програма - штампају се сваке године као 
посебна публикација, која је доступна јавности и у електронском облику. 

Услови уписа на студијски програм и други најбитнији елементи студијског 

програма и режимастудија су прописани Статутом и Правилником о режиму основних и 

мастер академских студија Факултета инжењерских наука Универзитета у Крагујевцу. 

У оквиру студијског програма је дефинисана листа обавезних и изборних предмета, 

са оквирним садржајем. 

Студијски програм се састој и од 6 наставних предмета, од којих су 4 обавезна, а 2 
изборна (од понуђена 7). 

У оквиру студијског програма дефинисани су предуслови за упис појединих 
предмета.Као Прилог 1.1 Публикација установе наведен је сајт установе. 

У функцији обезбеђења и подизања квалитета студијских програма важећа су 

правна акта: Статут Факултета, Правилник о режиму основних и мастер академских 

студија, интерни документ Поступак за обезбеђење квалитета студијског програма, као и 
други правилници, којусе тичу квалитета студијских програма и наставног процеса. 

За спровођење процедуре обезбеђења квалитета студијског програма Инжењерски 

менаџмент одговорни су: секретар Факултета, продекан за научно-истраживачки рад, 

председник Комисије за обезбеђење квалитета, студентски парламент, наставн ици , 
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сарадници и студенти Факултета. За праћење и обезбеђење квалитета студијско г програма 

одговоран је продекан за наставу. 

Структура студијског програма формирана је у складу са задацима и циљевима 
Факултета, као и у складу са савременим потребама друштва и тржишта з нања када је у 

питању образовање у области инжењерског менаџмента. Циљеви студиј ског програма су 

јасно исказани . Дефинисане су компетенције које се стичу из области инжењерског 
менаџмента у складу са захте вима која исказуј е струка, наука, потребе тржишта и 

релевантне националне стратегиј е, ал и и по угледу на релевантне иностране студијске 

програме . Исход процеса учења је з нање кој е студенти могу да примене на решавање 

проблема који се јављају у професији , а такође и способност за коришћење 

најсавременијих метода и техника које се примењују у савременим тржишно 
оријентисаним предузећима и привредама. 

Студијски програм МАС Инжењерски менаџмент, стручно ј е конципиран и 

усклађен ј е са принципима Болоњске декларације. 

Стандард 1: Структура студи јског програма је испуњен . 

Стандард 2: Сврха студијског програма 
Студијски програм МАС Инжењерски менаџмент је конципиран тако да обезбеђује 

стицање компетенција, знања и вештина из различитих научних и стручних инжењерско -
информатичких и менаџмент области , које су друштвено оправдане и корисне и 

неопходне за стварање организациј е засноване на знању и њеног сталног унапређења, 

како би знала да одговори на нове мена џмент изазове убрзања промена, глобализације и 
сви х глобалних феномена. 

Сврха студијског програма ј е образовање студената за послове у областима 

индустрије, истраживања, развоја, услуга, саветодавних и организационих послова . 

Усаглашеност сврхе студиј ско г програма и основних задатака и циљева Факултета 

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

циљевима установе. 

У опису о во г стандарда уста нова је истакл а да се реал изацијом овако конципираног 

студијског програма школују мастер инжењери меаџмента који поседуј у ком петентност за 
успешно обављање професионалн их задатака у оквирима светског тржишта рада. 

Стандард 2: Сврха студијског програма је испуњен . 

Стандард 3: Циљеви студијског програма 

Циљеви студијског програма укључуј у постизање компетенциј а и вештина и у 

складу су са осно в ним задацима и циљевима установе. Циљеви студијског програма су 

јасно дефинисани и о гледај у се у школовању мастер инжењера компетентних да решавај у 
различите захтеве и проблеме из области управљања организацијама заснованим на 

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

Укључују постизање компетенција и академских вештина у оквиру поља техничко

технолошких наука и области индустријско инжењерство и инжењерски менаџмент. 

Циљ студијског програма МАС Инжењерски менаџмент ј е да образуј е стручњаке 

којима су потребн а следећа знања и вешти н е: да препоз наје природу проблема са кој има 

једна организација може да се суоч и и примени адекватне истраживачке методологије 

ради њиховог решавања; да ствара претпоставке "интелигентних" анализа, предвиђања, 

одлука и њиховог спровођења у живот организације; да комуницира са свој им радним 
окружењем на матерњем и енглеском јези ку; да стекне увид у структуру и функционисање 

предузећа кроз важеће економске и социолошке односе и успостављени квалитет управе 

(менаџмента); да разуме ефекте нових развоја у техници и науци на радно окружење, 
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друштво, али и животну средину; да стекне репрезентативна знања из дисциплина од 

интереса са нагласком на моделирању и системском прилазу. 

Посебно је важно стицање знања која се могу применити како у привредним и 

индустријским системима, тако и у јавним предузећима и државним институцијама, ради 

решавања комплексних проблема из области инжењерског менаџмента. 

Општи и специфични циљеви студијског програма јасно су дефинисани, као и 

специфична практична знања из посебних дисциплина из области инжењерског 

менаџмента и применењених стручних научних дисциплина из организовања и 

управљања производњом изобласти инжењерског менаџмента. 

Стандард 3: Циљеви студијског програма је испуњен. 

Стандард 4: Компетенције дипло.мираних студената 
Савладавањем студијског програма МАС Инжењерски менаџмент студенти стичу 

стручне компетенције, предметно-специфичне компетенције, способност развијања 

иновативних приступа у инжењерском менаџменту, као и оспособљеност за прогнозирање 

и стратешко планирање дешавања у струци . Компетенције које студенти стичу одговарају 

стручном називу мастер инжењер менаџмента, који је садржан у националном оквиру 

квалификација. 

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

мастер академских студија . Опште способности које студент стиче су следеће: анализа, 

синтеза и предвиђања решења и последица; овладавања методима, поступцима и 
процесима истраживања; развој критичког и самокритичког мишљења и приступа; 

примене знања у пракси ; развој комуникационих способности и спретности, као и сарадња 

са ужим социјалним и међународним окружењем, и све то у домену инжењесрког 

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

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

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

учења су наведени на задовољавајући начин у приложеном тексту стандарда. 
Услови и поступци неопходни за завршавање студија и добијање дипломе су 

дефинисани, усклађени су са садржајем и обимом студија и доступни су на увидјавности. 

У Прилогу 4.1. Факултет инжењерских наука у Крагујевцу приложио је Додатак 

дипломи МАС Инжењерски менаџмент на српском језику који садржи све релевантне 

елементе и јасно указујена одговарајуће способности будућих мастер студената. 
Стандард 4: Ком петенције дипломираних студената је испуњен. 

Стандард 5: Курикулум 
Студијски програм мастер академских студија Инжењерски менаџмент траје једну 

годину, односно два семестра и вреди 60 ЕСПБ бодова (ЗО ЕСПБ по семестру) и испуњава 
услове у погледу расподеле ЕСПБ који су предвиђени стандардом. Савладавање 

студијског програма подразумева полагање 6 испита (Табела 5.1 Ь), од којих су 4 обавезна 
а 2 изборна, Стручну праксу, Студијско истраживачки рад на основама мастер рада и 

Мастер рад. Студије су организоване по семестрима, а структура предмета је јасно 

дефинисана. Студијски програм мастер студија Инжењерски менаџмент се разликује од 

других одговарајућих студијских програма за најмање 35% од укупног броја ЕСПБ 
бодова, при чему тих 35% чине предмети са активном наставом из скупа стручно
апликативних, научно-стручних, односно уметничких предмета. 

Распоред предмета по семестрима, фонд часова активне наставе и припадајући 

ЕСПБ бодови, заједно са детаљним описом предмета (назив предмета, тип предмета, 
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семестар када се реализује, број ЕСПБ бодова, име наставника, циљ курса са очекиваним 

исходима, знањима и компетенцијама, предуслове за похађање предмета, садржај 

предмета, препоручену литературу, методе извођења наставе, начин провере знања и 

оцењивања, број часова активне наставе и др.) које прописују стандарди за акредитацију 

студијских програма, дати су у Књизи предмета студијског програма. 

Предмети се деле на обавезне и изборне. Изборни предмети су заступљени са 22 
ЕСПБ у односу на укупних 60 ЕСПБ, што је више од минимал них 30 % предвиђених 
Стандардом 5 и фактор изборности износи 36.67%. Листа изборних предмета садржи 
најмање двоструко већи број предмета у односу на број предмета који се бира. У 

предвиђеном студијском програму, у првом семестру се бирају два предмета од седам 

понуђених. 

Активна настава је заступљена са 600 часова годишње (20 часова недељно) , од тога 
у првом семестру 50 % су предавања а 50 % вежбе и други облици наставе. У другом 
семестру студијски истраживачки рад покрива 300 часова . Сви предмети су 

једносеместрални , равномерно распоређени у 2 семестра. 
У структури студијског програма на мастер академским студијама, заступљене су 

одговарајуће групе предмета у односу на укупан број 60 ЕСПБ бодова - академско

општеобраовни 6.67% и 4 ЕСПБ , научно-стручни 16.67% и 1 О ЕСПБ, стручно

апликативни 56.67% и 34 ЕСПБ и теоријско-методолош ки 20% и 12ЕСПБ , односно око 

70+30%, научно- стручни+стучно-апликативни = 44 ЕСПБ (73,34%) и академско

оптеобразовни+ теоријско- методолошки =16 ЕСПБ (26,67%). Академско-општеобразовни 
и теоријско-методолошки предмети носе 26,66% у односу на укупан број ЕСПБ, док 
научно-стручни и стручно- апликативни носе 73,33% што је у складу са процентима који 
се захтевају Стандардом 5 (општеобразовни и теоријско-методолошки - око 30%; научно 
и стручно-апликативни - око70 %,). 

Саставни део курикулума је стручна пракса и практичан рад у трајању од 90 часова, 

која се реализује у одговарајућим научноистраживачким установама, у организацијама за 

обављање иновационе активности, у организацијама за пружање инфраструктурне 

подршке иновационој делатности, у привредним друштвима и јавним установама. 
Реализује се у другом семестру и носи 6 ЕСПБ, што задовољава захтеве стандарда у 

погледу места реализације и трајања. Мастер рад је приказан кроз две позиције: Студијско 

истраживачи рад на основама мастер рада и Мастер рад и носе по 1 О ЕСПБ . Реализацији 

мастер рада претходи савладавање студијског истраживачког рада на основама мастер 

рада у обиму од 16 часова недељно и носи 1 О ЕСПБ . Начин и поступак припреме и 

одбране Мастер рада, уређен је општим актом високошколске установе - Упутство о 
пријави , изради и одбрани завршног и мастер рада. Истраживања садржана у завршном 

раду (активна настава) су правилно одабрана 

Наведени мастер студијски програм припада групи Техничко-технолошких 

студијских програма и покрива научну област Индустријско инжењерство и инжењрски 

менаџмент. Студијски програм нуди 7 изборних предмета од чега 4 предмета из уже 
научне области Инжењерски менаџмент, 2 предмета из области Индустријско 

инжењерство и 1 предмет из Енергетике и процесне технике . Очигледно је да су предмети 

из главне научне областизастуnљени са најмање 70% ЕСПБ студијског програма. 
У Књизи предмета су дефинисани циљеви предмета са очекиваним исходима, 

знањима и компетенцијама. Садржај сваког предмета одговара сваком наставном 

предмету и прати трендове из области Индустријског инжењерства и инжењерског 

менаџмента. Препоручена литература је релативно новијег датума и адекватно прати 

наставно градиво. Методе извођења наставе, начин провере знања и оцењивања су на 
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адекватном нивоу. Установа је приложила адекватне описе веза не за Студијско
истраживачкирад и Стручну праксу, као и за Завршни мастер рад. 

Стандард 5: Курикулум је испуњен 

Стандард 6: Квалитет, савременост и .међународна усаглашеност студијског 

про гра.ма 

Опис стандарда 6 недвосмислено потврђује усклађеност студијског програма МАС 
Инжењерски менаџмент са савременим светским токовима и стањем струке и науке у 

пољу техничко-технолош ких наука, па овај студијски програм нуди студентима најновија 

научна и стручна сазнања из области индустријског инжењерства и инжењерског 

менаџмента. Такође, овај студијски програм је усаглашен са европским стандардима у 
погледу услова уписа, трајања студија, услова преласка у наредну годину, стицања 

дипломе и начина студирања. 

Ово је додатно подржано прилозима 6.1 , 6.2 и 6.3 који садрже податке о 

студијским програмима који се спроводе на три високошколске установе у Европи и 

Америци (Политехника Милано, Политехника Торино и Универзитет у Питсбургу, 
Свансон школа инжењерин га), а упоредиви су са студијским програмом МАС 

Инжењерски менаџмент. Ови прилози садрже линкове ка веб-страницама горе наведених 

високошколских установа, релевантних студијских програма и листа предмета који се 

слушају на овим студијским програмима, и нформативни су и пружају основне 

информације о студијским програмима са којима се МАС Инжењерски менаџмент 

упоређује. 

Прилог 6.4 је дат као PDF документ курикулума акредитованих иностраних 

студијских програма са којима је студијски програм МАС Инжењерски менаџмент 

усклађен . Прилог 6.4 такође садржи упоредни приказ предмета студијског програма МАС 
Инжењерски менаџмент сасличним студиј ским програмима три високошколске установе: 

Политехника Милано, Политехника Торино и Универзитет у Питсбургу, Свансон школа 

инжењеринга. 

Савременост студијског програма МАС Инжењерски менаџмент може се 

потврдити упоредним посматрањем три студијска програма са универзитета у Италији и 

Америци. Такође је евидентна и усаглашеност са другим студијским програмима 

Факултета инжењерских наука Универзитета у Крагујевцу, а пре свега са ДАС 

Индустријско инжењерство и инжењерски менаџмент и МАС Индустријско инжењерство. 

Стандард 6: Квалитет, савременост и међународна усаглашеност студијског 

програма је испуњен 

Стандард 7: Упис студената 
Факултет инжењерских наука на мастер академске студије Инжењерски менаџмент 

уписује одређени број студената. На овом програму је у последње 3 године уписано, 

почевши са школском 20 18/19. годином, респективно , 16, 12 и 15 студента, а план за ову 
школску годину је 16 студената. Констатује се да је планирани број студената на 
студијском програму Инжењерски менаџмент у складу са расположивим могућностима 

установе . 

Према Правилнику о упису студената на студијске програме Универз итета у 
Крагујевцу у прву годину мастер академских студија може се уписати лице које је 

завршило одговарајуће акредитоване студије првог степена утврђене студијским 

програмом и остварило одговарајући број бодова утврђених Законом : најмање 240 ЕСПБ 

бодова-ако мастер академске студије имају 60 ЕСПБ бодова. 
Редослед кандидата за упис дефинисан је успехом постигнутим на претходном 

степену студија, временом студирања на студијама првог степена и степеном 
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еквиваленциј е претходно завршених основних академских студ ија. Тренутно Је 29 
студената на овом студијском програму. 

Стандард 7. Упис студената је испуњен . 

Стандард 8: Оцењивање и папредовање студепата 
Студент испуњава захтеве студијског програма полагањем испита , чиме стич е 

одређени број ЕСПБ бодова, у складу са студијским програмом . 

Сваки појединач ни предмет има одређени број ЕСПБ бодова који студент остварује 

када са успехом положи испит и у случају студијског програма Инжењерски менаџмент 
распон ЕСПБ бодова је од 4 до 1 О . 

Поступци праћења успеха студената, као и н ачини корективног деловања описани 

су у Правилнику о режиму основних и мастер академских студиј а. 

Сваки предмет има јасан и објављен начин стицања поена и услова за полагање 

испита. Највећи број поена који студент може да оствари на предмету је 1 ОО и то може 
учинити кроз рад у настави и испуњавањем предиспитних обавеза, где је најмањи број 

поена који може остварити на овај начин 30, а највећи 70. 
Укупан успех студента на предмету се изражава оценом од 5 (ниј е положио) до 1 О 

(одличан). Од укупног броја студената прошле године, 50% студената је дипломирало, а 
просечна оцена ј е 8.00. 

Стандард 8. Оцењивање и напредовање студената је испуњен. 

Стандард 9: Наставно особље 
Документација, односно табеле и прилози који прате стандард 9 (Табела 9.0, 9. 1, 

9.1 . а, 9.2, 9.5 и 9.8 и Прилози 9.1 , 9.2, 9.5 и 9.8) су формално у потпуности припремљени и 
оз нач ени у складу са Упутством за припрему документације за акредитацију студиј ског 

програма првог и другог сте пена високог образовања, као и са захтевима Стандарда и 

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

посебном фолдеру, достављене Табеле и Прилози за Факултет инжењерских наука 

Универзитета у Крагујевцу, и то: Стандард 6 Наставно особље (Табела 6. 1 - 6.7 и Прилог 
6.3 - 6.8), како је тражено упутствима. 

Радно-правни статус и академска звања наставника и сарадника ангажованих на 
студијском програму МАС Инжењерски менаџмент доказани су следећим документим а: 

Извод из електронске базе података пореске управе Републике Србије (ЕБП-ПУРС); 

Уговор о раду наставника и сарадника са пуним радним временом; МА образац; Одлука о 

избору у звање ; Све дипломе (осим средње школе). Сва наведена документа се налазе у 

документацији за акредитациј у за сваког наставн ика и сарадника понаособ, и у 
сагласности су са осталим документима, табелама и прилозима који су достављени . 

Увидом у достављену документацију може се констатовати да број од 12 
наставника (укључујући и научног сарадника који је ангажован у настави) одговара 

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

МАС Инжењерски менаџмент, односно просечно ангажовање наставника на овом 

студијском програму износи 1,29 часова акти вне наставе недељно . Такође, наставници 

који су ан гажовани на другим студијским програм има н а истој или другој високош колској 

установи остварују укупно ангажовање не веће од 12 часова акти в не наставе. 

Сви наставници ангажовани на студијском про граму МАС Инжењерски менаџмент 
су ангажовани 100% радног времена на Факултету инжењерских наука Универзитета у 

Крагујевцу, тако да се може констатовати да на овом студијском програму наставу изводи 

најмање 70% наставника који су у радном односу са пун им радним временом . Овим је 
такође испуњен и захтев стандарда да наставници у радном односу са пуним радним 
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временом изводе најмање 50% предавања из предмета који припадају научно и стручно

апликативним категоријама . Такође, сви наставници су у звању доцент, ванредни 
професор и редовни професор, осим једног ангажованог научног сарадника, што чини 

више од 80 % укупног броја наставника . 

Увидом у Књигу наставника, може се констатовати да научне и стручне 

квалификације наставног особља одговарају научној и стручног области индустријско 
инжењерство и инжењерски менаџмент, као и нивоу њихових задужења. Сваки наставник 

има најмање пет референци из ове научне и стручне области. 

Просечно ангажовање сарадника на студијском програму МАС Инжењерски 
менаџмент износи 1,32 часова недељно, што одговара потребама студијског програма. 
Такође, укупно ангажовање по сараднику није веће од 16 часова активне наставе недељно 
на свим високошколским установама у Србији . 

Стандард 9: Наставно особље је испуњен. 

Стандард 10: Организација и .материјална средства 
На основу документације коју поседује Факултет инжењерских наука Универзитета 

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

Факултет инжењерских наука Универзитета у Крагујевцу користи свој простор за 
реализацију студијског програма МАС Инжењерски менаџмент. 

На основу приложене документације (табела 10. 1 листа просторија) да се 
закључити да Факултет инжењерских наука Универзитета у Крагујевцу има довољно 

простора за реализацију студијског програма. Високошколска установа обезбеђује место 

у амфитеатру, учионици и лабораторији за сваког студентана студијском програму. 

Анализирајући (прилог 10.3, изјава о поседовању, 10.2, извод из књиге инвентара, 
прилог 10.3, број мрежних прикључака и табелу l 0.2, списак опреме за извођење 

студијског програма) документацију може се закључити да Факултет поседује потребну 

опрему за савремено спровођење студијског програма и извођење наставе. 

Анализирајући Правилник о техничким стандардима приступачности (службени гласник 

бр 46113) може се закључити да је овај Правилник стављен ван снаге чланом 40 
Правилника о техничким стандардима планирања, пројектовања и извођења објеката 
којима се осигурава несметано кретање и приступ особа са инвалидитетом, деци и старим 

особама. (Службени гласник бр 22/ 15). 

Библиотека задовољава стандарде библиотечких јединица поготово што Је 

Библиотека Факултета интегрисана у Универзитетску библиотеку. 

Анализом документације (табела 10.4 - листа уџбеника доступна студентима на 

студијском програму и табела 10.5 - покривеност обавезних предмета литературом -
књигама, збиркама, и практикумима који се налазе у библиотеци или је има у продаји) 

може се закључити да Факултет обезбеђује покривеност свих предмета одговарајућом 

уџбеничком литературом, училима и помоћним средствима. 

Анализирајући документацију (табела 10.1 - листа просторија са површинама у 

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

може се закључити да Факултет обезбеђује потребну информациону технологиј у. 

У документацији Факултета инжењерских наука Универзитета у Крагујевцу наводи 

да има 11 наставних, научних и истраживачких лабораторија и 26 научно истраживачких 
центара. 

За извођење студијског програма МАС Инжењерски менаџмент обезбеђени су 

одговарајући људски , просторни, техничко-технолошки, библиотечки и други ресурси 

који су примерени карактеру студијског програма и предвиђеном броју студената. 

Стандард 1 О: Организација и материјална средства је испуњен 

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

Стандард 11 и при томе узимала у обзир резултате Извештаја о самовредновању Установе 
и Извештаја о самовредновању студијског програма МАС Инжењерски менаџмент. 

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

следећи: Табела 11 .1 Листа чланова комисије за контролу квалитета (прилог: Одлука 
о именовању Комисије за обезбеђење квалитета Факултета инжењерских наука). Табела 
11.1 садржи листу чланова комисије за контролу квалитета коју чини 12 ч ланова, од тога 

7 наставника, два члана из реда ненаставног особља и три студента на предлог 

Студентског парламента Факултета. Мандат чланова комисије из редова запослених траје 

3 године а члановима комисије представницима студената траје 2 годи не. Прилог 11 .1 
Извештај о резултатима самовредновања Установе; Извештај о самовредновању 

студијског програма. Прилог 11 .2 Јавно публикован документ - Политика обезбеђења 
квалитета Установе.Прилог 11.3 Правилник о уџбеницима на Установи. 

Прилог 11 .4 Извод из Статута Установе којим се регулише оснивање и делокруг 
радаорганизационих јединица задужених за квалитет. 

Прилог 11.5 Стратегија обезбеђења квалитета и поступци обезбеђења квалитета 
ФИН-аод 2019. Године. 

У анализи примене стандарда 11 констатовано Ј е да се контрола квалитета 
студирања спроводи на свим степенима студиј а редовно и систематски у складу са 

Стратегијом обезбеђења квалитета (одлука број 01-1 11269- 1 од 09.04.20 19. године, о 

усвајању "Стратегије обезбеђења квалитета и поступци обезбеђења квалитета Факултета 

инжењерских наука Универзитета у Крагујевцу"). 

Квалитет студијских програма обезбеђује се систематским праћењем и 

континуалним усавршавањем његове реализације. Факултет предузима мере за 

унапређење квалитета у погледу структуре и садржаја студијског програма, наставе, 
наставног особља, испита, успешности студија, квалитета уџбеника и других наставних 

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

најмање једном у интервалу од три године. Факултет обезбеђује одговарајућу улогу 

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

представника студената у органима факултета, као и кроз анкетирање студената о 

квалитету наставног процеса. 

Стандард 1 1: Контрола квалитета је испуњен 
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ПРИМЕРИ ИЗВРСНОСТИ 

Рецензентска комисија је констатовала да је Установа доставила документ под 
називом Факултет инжењерских наука - примери изврсности, где је наведено: 

ПРЕПОРУКЕ 

Два редовна професора су изабрана за чланове САНУ-а, 

Наставници Факултета имају много научних публикација, 

Факултет ј е издавач 4 међународна часописа, 
Организатор је више међународних конференција, 

Учествује у многим међународним пројетима и пројектима са привредом, 

Студенти Факулетета су освојили прву награду на Такмичењу за најбољу 

технолошку иновацију 2018; друго место на међународном такмичењу из 
информационих технологија као и бројна друга признања на Машинијадама. 

Обезбезбедити што је могуће пре адекватан улазни простор и све потребне 

услове за несметано кретање особа са инвалидитетом; 

Јасније дефинисати услове за упис; 

Наредни предлог акционог плана за самовредновање урадити на начин да се 

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

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

и самовредновању. 

На основу наведеног, поступајући у складу са чланом 2 1, став 1, тачка 1. Закона о 
високом образовању, којим је прописано да Комисија одлучује о захтеву за акредитацију и 

спроводи поступак акредитације установа и студијских програма у области високог 

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

Достављено: Председник Комисије 

- високошколској установи 
- архиви ~~ 

Проф. др Ана Шијачки 
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PEITYiiJIHKA CPiiHJA 
KOMHCHJA 3A AKPE,II;HTAU:HJY H 

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

20.03.2015. rO,[t;HHe 
lieorpa.n: 

YBEPEibE 
0 AKPE,II;HTA:u;HJH CTY,II;HJCKOr ITPOrPAMA 

MACTEP AKA,II;EMCKHX CTY,II;HJA 

YHHBEP3HTET Y KPArYJEBo;Y - (J)AKYJITET HIDKEibEPCKHX 
HAYKA ca ce.n;HmTeM y CECTPE JAII>I1li 6, KPAI'YJEBAIJ;, IIHE: 101576499, MaTH'IHH 
6poj: 07151314 HCII)'HHO j e CTaH.n;ap,n;e IIpOIIHCaHe IJpaBHJIHHKOM 0 CTaH,n;ap,n;HMa H 
IIOCTyrrKy 3a aKpe,n;HTar:J;Hjy BHCOKOIDKOJICKHX ycTaHOBa H CTY)J;HjCKHX rrporpaMa (,CJiy)l(6eHH 
rnacHHK PC" 6poj 106/06, 112/08, 70/11, 101/12-1-25, 101/12-1-26, 13/14), 3a aKpe,n;HTau;~rjy 
cTy.n;HjcKor rrporpaMa MacTep aKa.[t;eMcKe cry.n:Hje- HHlKEibEPCKH MEHAJ.IMEHT y 
OKBHpy IIOJba TeXHH'IKO-TeXHOJIOIDKHX HayKa H TO 3a yrrHC 16 (mecHaecT) CTy,n;eHaTa y 
Ce)J;HIDTY Y CTaHOBe 3a H3BOijelbe Ha CpiiCKOM je3HKy. 

0BO yaepelbe H3)J;aje ce Ha OCHOBY 'IJiaHa 16. CTaB 5. Ta'!Ka 1) 3aKOHa 0 BHCOKOM 
o6pa3oBaH>y (,Cny)l(6eHH rnacHHK PC" 6poj 76/05, 100/07, 97/08, 44/10). 

,[(ocTaB.JbeHo: 
- BHCOKOIDKOJICKOj ycTaHOBH 
- apXHBH KAIIK 



PEllYEJIHKA CPEHJA 
KOMHCHJA 3A AKPE,li;HT AIJ;HJY H 

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

20.03.2015. rO,[t;HHe 
Eeorpa,11; 

Ha OCHOBY qJiaHa 14. CTaB 1. TaqJ<a 7) H qJiaHa 16. 3aKOHa 0 BHCOKOM o6pa30BalhY 
(,CJI)')K6eHH rrracHHK PC" 6poj 76/05, 100/07, 97/08, 44/10) H qrraHa 10. llpasHJIHHKa o 
CTaH,ll;ap,li;HMa H IIOCTYJIKY 3a aKpe,li;HTa:u;Hjy BHCOKOillKOJICKHX YCTaHOBa H CTY,li;HjCKHX 
rrporpaMa (,Crry)l(6eHH rrracHHK PC" 6poj 106/06, 112/08, 70/11, 101112-1-25, 101/12-1-26, 
13/14), KOMHCHja 3a aKpe,[t;HTaiJ;Hjy H IIpOBepy KBaJIHTeTa, Ha Ce,[t;HHIJ;H O,[t;p)l(aHOj 20.03.2015. 
ro.n:nHe, .n:oHerra je 

O,li;JIYKY 
0 aKpe,[t;HTa~HjH C'fY,li;HjCKOr rrporpaMa 

MaCTep aKa,[t;eMCKHX C'fY,li;Hja 

YTspljyje ce .n:a YHHBEP3HTET Y KPArYJEBQY - <DAKYJITET 
HH)KEibEPCKHX HAYKA ca ce.n:nmTeM y CECTPE JAH>Hn 6, KPArYJEBAIJ;, llHE: 
101576499, MaTH~H 6poj: 07151314, ncrryH>aBa rrporrncaHe CTaH.n:ap.n:e 3a aKpe.n:nTa:u;njy 
cTy.n:njcKor rrporpaMa: MacTep aKa,ll;eMcKe C'fY,li;Hje - HH)KEJbEPCKH MEHAI,IMEHT y 
OKBHpy IIO.JDa TeXHHqKo-TeXHOJIOillKHX HayKa H TO 3a YJIHC 16 (mecHaecT) CTy,[t;eHaTa y 
Ce,[t;HillTY Y CTaHOBe 3a H3BOljeiDe Ha CpiiCKOM je3HKy. 

0 yTBpljeHoj aKpe.n:nTa:u;HjH H3 cTasa 1. ose o.n:rryKe KoMncnja 3a aKpe.n:nTa:u;njy H 
rrposepy KBarrHTeTa H3LJ:aje YsepeiDe. 

06pa3JIOa(elbe 

BncoKomKorrcKa ycTaHOBa YHHBEP3HTET Y KP ArYJEBQY - <DAKY JITET 
HH)KEibEPCKHX HAYKA ca ce.n:nmTeM y CECTPE JAH>Hn 6, KP ArYJEBAIJ;, je .n:aHa 
16.03.2015. rO,[t;HHe IIO,[t;Herra 3aXTeB 3a aKpe,[t;HTaiJ;Hjy CTYLJ:HjCKOr rrporpaMa MaCTep 
aKa,[t;eMcKe C'fY,li;Hje - HH)KEibEPCKH MEHAI,IMEHT y OKBHpy rro.JDa TeXHHqJ(O
TexHorromKHX HayKa rro.n: 6pojeM 612-00-00347/2015-04. 

Y3 3axTeB 3a aKpe.n:nTa:u;njy, .n:ocTaB.JDeHa je LJ:OKYMeHTa:u;nja, Koja je rrporrncaHa 
qrraHOM 4. llpaBHJIHHKa 0 CTaH,[t;ap,[t;HMa H IIOCTYJIKY 3a aKpe,[t;HTaiJ;Hjy BHCOKOillKOJICKHX 
ycTaHOBa H cTy.n:njcmx rrporpaMa (,Crry)l(6eHH rrracHHK PC" 6poj 106/06, 112/08, 70/11, 
101/12-1-25, 101112-1-26, 13/14). 

Ha OCHOBY qrr. 6. H 7. llpaBHJIHHKa 0 CTaH,[t;ap,[t;HMa H IIOCTYJIKY 3a aKpe,[t;HTa:u;njy 
BHCOKomKorrcKHX ycTaHOBa H cTy.n:njcmx rrporpaMa, KoMncnja 3a aKpe.n:nTa:u;njy H rrposepy 
KBaJIHTeTa, o6pa30Barra je IIOTKOMHCHjy pa,[t;H YTBpljHBaiDa qH:IbeHHIJ;a O,[t; 3Haqaja 3a 
.n:oHomeiDe o.n:rryKe o 3axTeBy 3a aKpe.n:nTa:u;njy H o.n:pe.n:nrra pe:u;eH3eHTe. 



H3BernTaj peu;eH3eHaTa, o H3BprneHoj amUIH3H ,II;OCTaB.JJ>eHe .II:OK)'MeHTau;Hje ca 

OD;eHOM, II3BernTaj IIOTKOMIICHje, KOjH Ca,II;p)I(H II OD;eHy, ca-.:m:IDeH HaKOH CIIpOBe,II;eHOr 

Herrocpe,II;Hor YBH.II:a y pa,II; BHCOKOillKOJICKe ycTaHoBe YHHBEP3HTET Y KPATYJEBW 
- (()AKYJITET HIDKEibEPCKHX HAYKA H rrpe,II;rror O,II;JIYKe, ,II;OCTaB.JJ>eHH cy 
KoMHCHjH 3a aKpe,II;HTau;Hjy H rrposepy KBaJIHTeTa. 

CTy,II;HjcKH rrporpaM rrpHrra,n:a rro.JJ>y TeXHHqJ<O-TeXHOJIOIIIKHX HaYKa H o6rracTH 

IIH,IJ;yCTpHjCKO IIH)l(eiDepCTBO II IIH)I(eiDepCKH MeHaJ,IMeHT, lllTO je y CKJia,II;y Ca 3aKOHOM II 

JIHCTOM o6rracTH Kojy je YTBP.II:HO Hau;HoHaJIHH caBeT. Ha3HB .II:HIIJIOMe MACTEP 
HHJKEibEP MEHAJ,IMEHTAje y cKJia,n:y ca JIHCTOM 3BaiDa Kojy je YTBP.II:HO Hau;HOHaJIHH 

caBeT, a .II:Y)I(HHa CTY.II:Hja 1 ro,II;HHa je y cKJia,n:y ca 3aKOHOM. 

IIporpaMje rrpHxsaheH 23.10.2014. ro,II;HHe O.II: CTpaHe HacTaBHO Ha~or seha. 

CTy.II:HjcKH rrporpaM CMP)I(H cse 3aKOHOM rrpe,II;BH~eHe erreMeHTe H HMa rrpe,II;BH~eHH 
6poj ECIIE. Epoj ECIIE 6o,II;oBa HaKOH 3aBprneHHX cTy.II:Hjaje 60. 

Y CTaHOBa je o6jaBHJia rry6JIHKaD;Hjy 0 CTy,II;HjCKOM rrporpaMy II IIO,II;aD;H cy TaKO~e 
IIpHCYTHH Ha cajTy ycTaHOBe: www.fink.rs. 

Cspxa je jaCHO II He,II;BOCMIICJieHO <l>opMyJIHCaHa II y CKJIMY je ca OCHOBHIIM 
3a,II;aD;HMa II D;H.JbeBHMa ycTaHOBe 

i(H.JJ>eBH cy jaCHO ,II;e<l>HHHCaHH, IIOCe6HO y CKJia,II;y Ca TpeHyTHIIM TpeH,II;OBHMa y 

06JiaCTII MeHaJ,IMeHTa. 

KOMIIeTeHD;Hje CBpllleHHX CTy,II;eHaTa cy jaCHO ,II;e<l>HHHCaHe II y CKJIMY cy ca 
CaBpeMeHHM TpeH,II;OBHMa y OBOj 06JiaCTII. 

CTPYKTypa KYPHKYJI)'Ma o6yxsaTa pacrrope,II; rrpe,II;MeTa no ceMeCTpHMa, <l>oH.II: qacosa 

H 6poj ECHO. CTPYKTypa KypHKYJI)'Ma o6yxsaTa orrHc rrpe,II;MeTa ca Ha3HBOM, THIIOM 

rrpe,II;MeTa, ro,II;HHOM H ceMecTpoM CTY.II:Hja, 6pojeM ECIIE, HMeHoM HaCTaBHHKa, D;H.JJ>eM 

Kypca Ca oqeKHBaHHM IICXO,II;HMa, 3HaiDHMa II KOMIIeTeHD;HjaMa, IIpe,II;yCJIOBHMa 3a IIOX~aiDe 

rrpe,II;MeTa, ca,II;p)l(ajeM rrpe,II;MeTa, rrperropyqeHoM JIHTepaTypoM, MeTO.II:HMa H3Bo~eiDa 

HacTaBe, Ha-.:m:HoM rrposepe 3HaiDa H ou;eiDHBaiDa. 

KypHKYJI)'M o6yxBaTa 6 rrpe,II;MeTa II TO 4 o6aBe3Ha II 2 H360pHHX KOjH ce 6Hpajy ca 

JIIICTe O,II; 4 rrpe,II;MeTa. 

H36opHOCT je 41,67%. IIpe,II;BH~eHa je CTpyqHa rrpaKca O.II: 180 qacova (ocTaJIH 

qacOBII) II 6 6o,II;a. CTy,II;HjCKH IICTpa)I(HBa~ pa,II; O,II; 10 qacoBa He,II;e.JJ>HO II 10 60,II;OBa II 

MaCTep PM ca 10 60,II;OBa II 300 OCTaJIII qacOBII. 

AKTHBHa HaCTaBa je 22 qaca He,II;e.JJ>HO r,II;e cy rrpe,II;aBaiDa H Be)l(6e 54,55%, O.II: qera cy 

rrpe,II;aBaiDa 50%. 
IJporpaM KOjH ce HaCTaB.JJ>a Ha Kypc OCHOBHIIX aKMeMCKIIX CTY,II;HjajecTe IIpHJiarO~eH 

CaBpeMeHHM KpeTaiDHMa y OBOj o6JiaCTIIII CTy,II;eHTHMa rrpy)l(a HeOIIXO,II;HO 3HaiDe 3a KaCHHjH 

PM Ha rrpo6rreMaTHD;H YHarrpe~eiDa HH)I(eiDepcKor MeHaJ,IMeHTa. 

IIporpaM je y ,II;OBO.JJ>Hoj MepH ycarrrarneH ca ,II;pyrHM rrporpaMHMa KojH ce crryrnajy y 

HCToj ycTaHOBH. CTPYKTypa rrporpaMa jecTe ycarrrrneHa ca TPH rrporpaMa HHOCTpaHHX 

BIICOKOillKOJICKIIX ycTaHOBa. 
IIporpaM yrrHcyje o,II;rosapajyhll 6poj cry,II;eHaTa cxo,II;HO pacrroJIO)I(HBHM 

MoryhHocTHMa ycTaHOBe. IlpH yrrHcy ce rrposepasajy crroco6HOCTH cTy,II;eHaTa KOJe . . 
o,II;roBapaJy KapaKTepy CTY.II:HJCKor rrporpaMa. 

CTy,II;eHTH rrorraraiDeM HCIIHTa cTHqy o,II;pe~eHH 6poj ECIIE 6o,II;osa. Epoj ECHo 

60,II;OBa YTBp~eH je 3a CBaKII rrpe,II;MeT rrpeMa OIITepeneiDy CTy,II;eHaTa II rrpeMa je,II;HHCTBeHoj 

MeTO,II;OJIOrHjH. Y CIIelllHOCT CTy,II;eHaTa y caBJI~IIBaiDY O,II;pe~eHor rrpe,II;MeTa KOHTIIHYHPaHO 
ce rrpaTH TOKOM HaCTaBe II I13pa)l(aBa IIOeHHMa. IJpe,II;BH~eHO ,II;a CTy,II;eHT CTHqe IIOeHe Ha 

rrpe,II;MeTy Kp03 pa,II; y HaCTaBH, IICIIYIDaBaiDeM rrpe,II;HCIIIITHIIX o6aBe3a II IIOJiaraiDeM IICIIHTa 

IIpH qeMy je MIIHIIMaJiaH 6poj IIOeHa KOje CTy,II;eHT MO)I(e ,II;a CTeKHe IICIIYIDaBaiDeM 

rrpe,II;HCIIIITHIIX o6aBe3a TOKOM HaCTaBe y rpaHHD;aMa ,II;e<l>HHHCaHHX y CTaH,II;ap,IJ;y. CBaKH 



<' 

rrpe~eT H3 cTy,n:HjcKor rrporpaMa HMa jacaH H o6jaB.JDeH Ha"'IHH CTHI(aH>a rroeHa: 6poj rroeHa 
KOje CTy,n:eHT CTU':Ie ITO OCHOBY CBaKe IIOje,n:HHa"tJHe BpCTe aKTHBHOCTH TOKOM HaCTaBe HJIH 
H3BpmaBaH>eM rrpe,n:HCIIHTHHX o6aBe3a H IIOJiaraH>eM HCIIHTa. 

OrrTepeheH>eM HaCTaBHHKa Ha YcTaHOBH je 6,0 qacoBa He,n:e.JDHO, a capa,n:HHKa 9,91 
qac He,n:e.JDHO. HacTaBHHI(H cTanHo 3arrocneHH .n:p)l(e 93,89% HacTaBe. 

YKyrraH 6poj HaCTaBHHKa ,n:oBO.JDaH .n:a rroKpHje YKYIIaH 6poj qacoBa HacTaBe Ha 
cTy,n:HjcKOM rrporpaMy. Y peanH3ai(HjH cTy,n:HjcKor rrporpaMa MacTep aKa,n:eMcKHx cTy,n:Hja 
YK.JDyqeHO je 12 HaCTaBHHKa H CBH cy ca IIJHHM pa,n:HHM BpeMeHOM, H 3a CBe cy ,n:aTe KOIIHje 
pa,n:HHX KH>H)I(HI(a. HacTaBHHI(H ca IIJHHM pa,n:HHM BpeMeHoM .n:p)l(e 1 00% HaCTaBe. HcrrYH>eH 
je 3axTeB ,n:a 70% qacoBa, 0,[( aKTHBHe HaCTaBe Kojy .[(p)l(e HaCTaBHHI(H Ca IIJHHM pa,n:HHM 
BpeMeHOM. 

Bpoj capa,n:HHKaje 9 H CBH cy ca rryHHM pa.n;HHM BpeMeHOM. 
BeJIH"'illHa rpyrra 3a rrpe,n:aBaH>a H Be)l(6e o.n:roBapa ,ZJ;orryHH cTaH,n:ap.n:a 3a 

aKpe,n:HTai(Hjy CTy,n:HjCKHX rrporpaMa y OKBHpy IIO.JDa TeXHH~O-TeXHOJIOillKHX HaJKa. 
Ha cTy,n:HjcKH rrporpaM yrrHcyje ce 16 cTy,n:eHaTa Ha rrpBy ro,n:HHy. 
06e36eljeHje o.n:roBapajyhH rrpocTOp 3a H3BoljeH>e HacTaBe. YKyrrHa 6pyTo rroBpmHHa 

H3HOCH 14.860 M2 illTO 3a 1.787 CTy,n:eHaTa H3HOCH 6pyTO 8,32 M2/cTy,n:eHTy. CBe IIpOCTOpHje 
cy orrpeM.JDeHe caBpeMeHOM TeXHH~OM orrpeMoM 3a H3BoljeH>e HacTaBe. Ha ycTaHoBH, Ha 
CBHM rrporpaMHMa H HHBOHMa CTy,n:Hpa 1. 787 CTy,n:eHaTa. 

06e36eljeHa cBa TeXHH~a orrpeMa 3a caBpeMeHo H3BoljeH>e HacTaBe. 
IIocToje 6H6JIHOTeqm pecypcH peneBaHTHH 3a H3BoljeH>e cTy,n:HjcKor rrporpaMa. 

BHCOKOillKOJICKa YCTaHOBa o6e36e,n:HJia IIOKpHBeHOCT rrpe~eTa O,[(rOBapajynoM y:r,I6eHH~OM 
JIHTepaTypoM. HaBe,n:eHa JIHCTa y:r,I6eHHKa .n:ocTyrrHa cTy,n:eHTHMa Ha cTy.n;HjCKOM rrporpaMy 
6pojH 258 HacnoBa, a JIHCTa 6H6JIHOTeqmx je,n:HHHI(a peneBaHTHHX 3a cTy,n:HjcKH rrporpaM 
230 HacnoBa. OrrpeM.JDeHOCT Y"lJHJIHMa H rroMoliHHM HaCTaBHHM cpe,n:cTBHMa oMoryhaBa 
HOpMaJIHO O,[(BHjaH>e HaCTaBHOr IIpOI(eCa, 100 je,n:HHHI(a. 

Y CTaHOBa je ycTaHOBHJia rrpoi(e.n;ype 3a rrpaheH>e KBaJIHTeTa cTy,n:HjcKor rrporpaMa. 
KoHTHHYHpaHO he ce rrpaTHTH crrpoBoljeH>e IIJiaHa HaCTaBe, Kao H IIJiaHOBa pa,n:a 3a CBaKH 
rrpe~eT H rrpe,n:y3HMaTH Mepe 3a YHarrpeljeH>e KBaJIHTeTa y rrome.n:y KypHKYJIYMa, HaCTaBe, 
HaCTaBHOr OC06.JDa, OI(eH>HBaH>a CTy,n:eHaTa, y:r,I6eHHKa H JIHTepaType. IlpeKO CTy,n:eHCKHX 
aHKeTa IIpOBepaBa Ce ,n:a JIH HaCTaBHHI(H H capa,n:HHI(H HMajy KOpeKTaH H IIpOQleCHOHaJiaH 
O,[(HOC rrpeMa CTy,n:eHTHMa. 

lfMeHoBaHa je KoMHCHja 3a KBaJIHTeT o.n: 7 qJiaHOBa H3 CBHX cTpJKTypa 
KoMHCHja 3a aKpe,n:HTai(Hjy H rrpoBepy KBaJIHTeTa, YTBP.D:HJia je .n:a BHCOKOmKoJicKa 

ycTaHOBa YHHBEP3HTET Y KPArYJEBI(Y - <PAKYJITET liH)KEI:bEPCKIIX 
HAYKA 3a cTy,n:HjcKH rrporpaM MacTep aKaJJ:eMcKe C'fYJJ:Hje - HIDKEI:bEPCKH 
MEHAI,IMEHT y OKBHpy rro.JDa TeXHH~o-TexHoJiomKHX HaJKa HcrryH>aBa CTaH,n:ap.n: y 
IIOrJie,n:y KBaJIHTeTa CTy,n:HjCKOr rrporpaMa IIpOIIHCaHe IlpaBHJIHHKOM 0 CTaH,n:ap,n:HMa H 
IIOCTyrrKy 3a aKpe,n:HTai(Hjy BHCOKOillKOJICKHX ycTaHOBa H CTy,n:HjCKHX IIporpaMa. 

lfMajyhH y BH.D:Y ,n:a je BHCOKOillKOJICKa ycTaHOBa HCIIJHHJia CTaH,n:ap,n:e 3a 
aKpe.n;HTai(Hjy C'fYJJ:HjcKor nporpaMa rrporrHcaHe IIpaBHJIHHKOM o cTaH,n:ap,n:HMa H rrocTyrrKy 
3a aKpe,n:HTai(Hjy BHCOKOillKOJICKHX YCTaHOBa H CTY.D:HjCKHX rrporpaMa, O.[(JiyqeHO je KaO Y 

,ZJ;ocTaB.JDeHo: 
- BHCOKOillKOJICKOJ YCTaHOBH 
- apxHBH KAIIK 




