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На основу члана 23. став 9. тачка 1. Закона о високом образовању ("Службени 

гласник РС" бр. 88/17, 73/18, 27/ 18 - др. закон , 67/19, 6/20 - др. закони , 11 /21-
Аутентично тумачење, 67/21 - др. закон и 67/21) и Решења Комисије за акредитацију и 
проверу квалитета број 612-00-00334/4/2021-03 од 13. О 1. 2022. године. Национално 
тело за акредитацију и обезбеђење квалитета у високом образовању издаје 

УВЕРЕЊЕ 

о акредитацији студијског програма 

Докторске академске студиј е (ДАС) - Индустријско ннжељерство и 
инжењерски ме•1аџмент који изводи високошколска установа Универзитет у 

Крагујевцу - Факултет 11нжењерск11х наука , са седиштем у Крагујевцу, у улици 

Сестре Јањић 6, ПИБ: 1 О 1 576499, Матични број: 07 151314. 

Како Ј е високошколска установа испунила све стандарде прописане 

Правилником о стандардима и 1 юступку за акредитацију студијских програма 

("Службени гласник гласник РС' бр. 13/ 19, 1/21 и 19/21), студијски програм 
Докторске академске студије (ДАС) - Индустријско инжењерство и инжењерски 

менаџмент је акредитован у оквиру образовно-научног поља Техничко-технолошке 

науке и научне области Индустријско инжењерство и инжењерски менаuмент, за упис 

15 (петнаест) студената у прву годину у седишту Установе, за извођење наставе на 

српском и енглеском Језику . 

Достављено: д и 

- ВИСОКОШКОЛСКОЈ установи 
- архиви Ј1:л 
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На основу члан а 2 1. став 1. тачка 1. Закона о високом образовању ("Службени 

гласник РС" бр. 88/ 17, 73/ 18, 27/ 18 - др . закон , 67/ 19. 6/20 - др . закони , 11 /21 - Аутентично 
тумачење, 67/2 1 - др . закон и 67/2 1) Ком ис ија за а кредитацију и проверу квалитета , на 
седници одржаној 13. О 1. 2022. годи не, до нела је 

РЕШЕЊЕ 

о акред 1пац11ји студијског програма 

Утврђује се да високошколска установа Ун11верз11тет у Крагујевцу - Факултет 
инжењерских наука, са седиштем у Крагујевцу , у улици Сестре Јањи!~ 6, ПИБ : 

101 576499, Матични број : 07 15 13 14, и сп уњава прописане стандарде за акредитацију 
студијског програма Докторске ающемске студ 11ј е (ДАС) - Индустријско щ1жењерство 
и инжењерски менаџ 1ент, у о к виру образовно-научног поља Технич ко-тех нолошке 

науке и научне области Индустријс ко инжењерство и и нжењерски мена џмент, за упис 15 
(петнаест) студената у прву годину у седишту Установе, за извођење наставе на српском 
и енглеском 3 езику. 

На осно ву о вог решења, l l а 1 tио н ал но тело за акредитацију и обезбеђење квалитета 
у високом образовању издаћ е уверење о акредитацији студијско г програма из става 1. овог 
решења . 

Обр азл ожење 

Високошколска установа У1111 верзитет у Крагујевцу - Факултет 1111жењерских 
наука, са седиштем у Крагујевцу, у улици Сестре Јањић 6, (у даљем тексту: ВШУ), је дана 

17. 09. 202 1. године поднела Захтев за акредитацију студијског про грама Докторске 

академске студије (ДАС) - Индустријско инжењерство и инжењерски ме1~аџмент, у 

даљем тексту : СП , под бројем 6 12-00-00334/202 1-03. 



Комисија за акредитацију и проверу квалитета (у даљем тексту: Комисија) је 11а 

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 11 обезбеђење квалитета у високом образовању број 612-00-00334/2/2021-03 
од 15. 10. 2021. године. 

Рецензе11тска комисија (у даљем тексту: РК) утврдила је чиљенице од значаја за 

доношење одлуке о акредитацији СП увидом у поднету документацију и непосредним 

увидом у рад ВШУ. РК је дана 09. 12. 2021. године посетила ВШУ и након посете 
сачинила конач ни извештај на српском и сажетак на енглеском језику, који укључује и 

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

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

Комисији поднела Извештај о оцени испуњеност11 стандарда за акредитацију студијског 

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

акредитацију прописан и П рав илником о стандардима и поступку за акредитацију 

студијских програма ("Службени гласник РС", бр. 13/19, 1/21 и 19/21) и предложила ј е 
Комисији да донесе решење о акредитацији студијског програма Докторске академске 

студије (ДАС)- Индустријско инжењерство и 1шжењерски менаџмент. 

На основу Извештаја РК, Извештаја Поткомисије и увида у поднету доку~1е11тацију 

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

акредитацију и утврђена је испуњс1юст прописан11х стандарда за акредитацију студијског 

програма, свако г појединач но, што јс документовано релевантним чињеницама, и то: 

Посебан стандард: Ко.мпетеитиост високошколске устаиове за реализацију 

докторских студија 

Факултет има усвојен ,,Програм научноистраживачког рада Факултета 

инжењерских наука Универзитета у Крагујевцу за период од О 1.01.2020. године до 

31.12.2024. годи не'' број 01- 1/4 158 од 23.10.20 19. године (Прилог П.1 ). Факултет 

инжењерских наука Универзитета у Крагујевцу је акредитован као научноистраживачка 

организација одлуком Одбора за акредитацију научноистраживачких организација 

Министарства просвете, науке и технолошког развоја број 660-01-00002/40 од 26.11.20 19. 
године (Прилог П.2). 

Показатељи који се односе на на) чно-истраживачки рад: 

Табела П.1 . Збирни преглед броја одбрањених теза и објављених публикација 

приказује следеће: број одбрањених докторских дисертација у високошколској установи је 

222, број одбрањених магистарских теза у високошколској установи је 239, укупан број 
студената који су завршили студије у високошколској установи (од оснивања: без 

магистарских теза и докторских дисертација) је 6964, тренутни број наставника 

запослених са пун им радним временом у високошколској установи је 73, а тренут11и број 
наставника ангажованих у допунском раду у високошколској установи је 2. У претходном 
петогодишњем периоду на Факултету је одбрањено 106 мастера радова из области 

Индусгтријско инжењерство и и11жењерск11 менаџмент и и 65 докротских дисертација из 
области Маши 11ско инжењерсзво и 1 из област11 Индустријско инжењерство и инжењерски 
менаџмент; 

Табела П.2. Збирни преглед научноистраживачких и уметничкоистраживачких 

пројеката који се тренутно реализују на универзитету показује врсте пројеката у следећим 
пољима: техничко-технолоке науке - пројекти ресорсног министарства 1 (домаћи 
фундаментални) , З (домаћи иновациони); 1 (домаћи технолошки развој) и 2 међународна 
пројекта . У табели ПЗ Листа науч11оистраживачких пројеката који се тренутно реализују у 
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високошколској установи је наведено да постој и 7 пројеката кој и се тренутно реализују и 
дат је број сарадника на сваком од пројеката. а укупно је а нгажовано 29 сарадника; 

Табела П .4. Листа особља високош колске установе укљученог у 
научноистраживачке и уметничкоистраживачке пројекате приказује да 11 О запослених 
има Институционални уговор о реализацији и финанс ирању НИО број 451 -03-9/202 1-14/ 
200 107, 29 сарадни ка укључено у научно-истраживачке пројекте и то 3 за домаће 

фундаменталне, 16 за домаће и новационе, 1 за домаћ и Технолошки развој и 9 за 
међународне; 

Табела П. 5. Збирни преглед научноистраживач ких и уметнич коистраживачких 
резултата у установи у претходној школској годин и , наводе се радови у категорији М 1 О -
14 радова , у категорији М20 - 67 радова, у категориј и М30 - 88 радова, у категорији М50 -
47 радова , у категорији МбО - 156 радова у категорији М70 - нема радова 11 у категорији 

М80 - 1 техничко решење; 
Табела П. 6. Листа установа у земљи и свету са којима високошколска установа 

сарађуј е садржи следеће институциј е: Mind Gгoup , Siemens, Lola i11st itute, Politecnico di 
Torino, University of Technology and Li fe Science in Bydgoszcz, Uni versity of Zili11e, Higher 
School of Transpor1ation "Todor KaЫeshkov'', Ada111 Mickiewitz University of Pozna11, 
Uni versity of Pitesti , Masaryk University Brno, Uni verzitet u Mariboru, Univerzitet u LjuЫja11 i , 

Uni versity of Gdanjsk, TU Braunscl1 weig, Aristotle University of Thessa loniki , University of 
Bologna, ational Techical Uni versi ty of Athens, Politechn ika Krakovvska, UPC Barselona, 
lmperial College London, Cranfield U11i versity. TU Crete, Машински факултет у Београду, 
Машински факултет у Нишу, Машински факултет у Краљеву, Факултет техничких наука 

Нови Сад, Машински факултет у Бањој Луци, Машински факултет у Подгорици, Slovenia11 
lnstitute of Quality and Metrology, ИНН Винча, Унија послодаваца Србиј е, Асоцијација за 
безбедност и здравље на раду, Ј I СЛ, Привредна комора Крагујевац, Српска агенција за 

заштиту животне с редине, Агенција за енергетску ефикасност, Уговор машинских 

факултета Србије о сарадњи. Врсте са радњи су: Уговор о научно-истраживачкој , стручној 
и пословно технич кој сарадњи Уговор о пословно техничкој сарадњи. Заједнички 

пројекти, Уговор машински х факултета Србије о сарад1ьи и др . 

У тексту стабдарда је наведе но да Факултет инжењерских наука има 61 наставника 
ангажованих са пуним радним временом који задовољавају критер ијум да буду ментори у 

изради доктората, што чини 83 ,56% од свих запослених наставника са пуним радним 
временом. 

Посебан стандард: Компетентност високошколске vстанове за реал изаци1 у 

докторских студи1а 1е испуњен . 

Стандард 1: Структура студијског програма 
Назив студијског програма докторских академских студиј а је Индустријско 

инжењерство и инжењерски мена џмент. Циљеви студијског програма приказан и на 

одговарајући нач ин у опису Стандарда 3. 
Студијски програм докторских академских студија И ндустријско инжењерство и 

инжењерски менаџмент је у области индустријског инжењерства и инжењерског 

менаџмента у пољу техничко - технолошких наука. Студијски програм је трогодишњи и 
има обим студија од 180 ЕСПБ (од тога 50% ЕСПБ предвиђених за реализацију докторске 
дисертације). Исходи процеса учења дати су у оквиру описа Стандарда 4, у складу са 
законом који утврђује Национални оквир квалификација . 

Научни назив кој и студенти стичу завршетком ово г студијског програма је Доктор 

наука - и ндустријско инжењерство/ инжењерск и менаџмент. 
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Садржај студијског програма, правила студирања, права и обавезе студената, и 

друга питања од значаја за извођеље студијског програма - штампају се сваке године као 

посебна публикација, која је доступна јавности и у електронском облику. 

Услови за упис на студијски програм су прописани Статутом Факултета 

инжењерских наука у Крагујевцу, Правилником о докторским академским студијама 

Факултета инжењерских наука у Крагујевцу и Правилн иком о упису студената н а 

студијске програме Универзитета у Крагујевцу. 

Структуру студијског програма докторских академских студија Индустријско 

инжењерство и инжењерски менаџмент чин11 скуп изборних предмета, са оквирним 

садржајем чијим се савладавањем обезбеђују неопходна знања и компетенције за стицање 

циљног нивоа академских студија датог стую1јског програма. Студијски програ 1 је 
индивидуалан. Сваки предмет кој11 студент ~юже юабрати носи по 15 ЕСПБ и сваки је 
структуиран кроз 5 часова предавања и 5 часова научноистраживачког рада недељно. 

Полагањем испита студент стиче 90 ЕСПБ бодова. 
Методе извођења наставе зависе од типа наставе ( 1. активна настава, 2. самостални 

рад студента, 3. израда докторске дисертације, итд.). Активна настава се остварује кроз 
предавања и истраживачки студијски рад. Предаваља и консултације се одржавају сваке 

недеље у семестру према распореду. Консу,1Тације се спроводе појединачно или са мањим 

бројем студената. Истраживачки студијски рад обухвата све облике наставе који су у 

функцији непосредног оспособљавања студента за истраживање и писање научних радова. 

Менторски рад је облик активне наставе у коме ј с наставни к - ментор у непосредном 
контакту са студентом у вези израде докторске дисертациј е и публиковања остварених 

резултата. 

У функцији обезбеђења и подизања квалитета студијских програма важећа су 

правна акта: Статут Факултета, Правилником о докторским академским студијама 

Факултета инжењерских на1ка у Краг)јевцу, интерни документ Поступак за обезбеђење 

квалитета студијског програма, као и други правилни ци, коју се тичу квалитета студијских 

програма и наставног процеса. 

Као Прилог 1. 1 Публ и кација установе наведен је сајт установе. 

Стандард 1: Структура студијског програма је испуњен . 

Ста 11дард 2: Сврха студијског проградtа 
Студијски програм докторских академских студијама индустријског инжењерства 

и инжењерског менаџмента је конципиран тако да обезбеђује образовање студената у 

области индустријског инжењерства 11 11нжењерског менаџмента на нивоу докторских 

академских студија , односно, образовање кадрова оспособљених да самостално воде 
оригинална и научно релевантна истраживања и развој нових технологија и поступака 

који доприносе општем развоју друштва, као и да критички процењују истраживања 

других. Сврха студијског програма докторских студија је развој науке и критичког 

мишљења. 

Усаглашеност сврхе студијског програма и ос новних задатака и циљева Факултета 

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

циљевима установе. 

У опису овог стандарда установа је истакла да се реализацијом овако конц11пираног 

студијског програма школују доктори наука који поседују компетентност за успешно 
обављање професионалних задатака у оквирима светског тржишта рада. 

Стандард 2: Сврха студијског програма је испуњен. 
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Стандард 3: Циљеви студијског програма 
Циљеви студијског програма укључују постизање компетенција и вештина и у 

складу су са основним задацима и циљевима установе. 

У акредитационом материјалу је наведено да је циљ докторских академских 

студија Индустр ијско инжењерство и инжењерск и менаџмент подразумевају образовање 
стручњака и истраживача кој и поседују савремена напредна знања, усклађена са 

савременим правцима развоја научних дисциплина у свету . Циљев и студијског програма 

обухватају образовање стручњака у предметним областима, али и развијање вештина као 

што су: тимски рад, као и способност презентације и излагања својих ориги налних 

научних резултата пред широм научном и стручном јавношћу. 

Један од посебних циљева, који је у складу са циљевима образовања стручњака на 
Факултету инжењерских наука - Универзитета у Крагујевцу, је развијање свести код 

студената за потребом ли чног доприноса развој а друштва у целини. 

Стандард 3: Циљеви студијског програма је испуњен. 

Стандард 4: Компетенције дипломираних студената 

Савладавањем докторских академских студиј а Индустријско инжењерство и 

инжењерски менаџмент студенти стичу стручне компетенције, предметно-специфичне 

компетенције, способност развијања иновативних приступа у областима ндустр ијско г 

инжењерства и инжењерског менаџмента, оспособљеност за прог н озирање и стратешко 

планирање дешавања у струци , као и оспособљеност за самостални научноистраживачки 

односно научноуметнички рад. 

У оквиру стандарда 4. Компетенције диплом ираних студената ј асно су истак нуте 
опште и предметно-специфичне компете н циј е, које студенти стичу након завршетка 

докторских академских студија . Специфичне ком петенциј е су дефинисане н а начин да 

узимају у обзир исходе стечених знања по групама сродних предмета кој е слушају 
студенти . 

И сходи студијског програма, који чине скуп исхода појединачних премета на 

студијском програму које је студент положио видљивих у Књизи предмета, подразумевају 

школованог стручњака у областима индустријског инжењерства и инжењерског 

менаџмента са з нањима и компетенцијама које дефинише национал ни оквир 

квалификација кој е предлаже Национални савет за високо образовање, а усваја 

Министарство. 

Услови и поступци неопходни за завршавање студија и доб ијање дипломе су 

дефинисани, усклађени су са садржајем и обимом студиј а и доступни су на увид јавности. 

У Прилогу 4. 1. Факултет инжењерских наука у Крагујевцу приложио је Додатак 
дипломи ДАС Индустријско инжењерство и инжењерски менаџмент н а српском Језику 

КОЈИ садржи све релевантне елементе. 

Стандард 4: Компетенције дипломираних студената је испуњен . 

Стандард 5: Курикулум 
Према структури програма, докторска дисертација се приказује као обавезан 

предмет на студијском програму. Структура студијског програма "И ндустријско 

инжењерство и инжењерски менаџмент" је: шест изборних предмета (3 изборна блока од 
по 2 предмета), Припрема за пријаву докторске дисертације, Лабораторија, истраживање, 

публиковање - Истраживачки студијски рад - преглед резултата у научној области , 

Писање докторске дисертациј е, Лабораторија, истраживање, публиковање 

Истраживач ки студијски рад - систематизација теоријских домета, Припрема одбран е 
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докторске дисертације, Лабораторија. истраживање, публиковање - Одбрана докторске 

дисертације. 

Према структури студијског програма предмети су исказани на следећи начи н: 
Прва годи на: Предмети изборног блока први семестар (бира се 2 од 6 понуђених) 

(активна настава: предавања и СИ Р; 30 Е РВ), Предмети изборног блока други семестар 

(бира се 2 од 6 по нуђених) (активна настава: предавања и СИР; 30 ESPB). 
Друга година: Предмети изборног блока трећи семестар (бира ес 2 од 6 понуђен их) 

(активна настава: предавања и СИР; 30 ESPB), Припрема за пријаву докторске 

дисертације (остали часови, 1 О ЕС ПБ), Лабораторија, истраживање, публиковање -
Истраживачки студијски рад - преглед резултата у научној области (активна настава : 

СИР, 20ЕСПБ). 

Трећа година: Писање докторске дисертације (Остали часови, 1 О ЕСПБ), 

Лабораторија, истраживање, публиковање Истраживачки студијски рад 

систематизација теориј ских домета (актив на настава: СИР, 20 ЕСПБ), Припрема одбране 

докторске дисертације (израда и одбрана) (остал и часови , 10 ЕСП Б), Лабораторија, 

истраживање, публиковање - Одбрана докторске дисертације (активна настава: СИР, 20 
ЕСПБ). 

Установа је у табели 5. 1 приказана да је прва позиција означена са ДИМС. односно 
ДИМС 1 Лабораторија, истраживање, публиковање - Истраживачки студијски рад -
преглед резултата у научној области (СИР). ДИМС2 - Лабораторија, истраживање, 

публиковање - Истраживач к и студијски рад - с истематизациј а теоријских домета ( ИР) и 
ДИМС3 - Лабораторија, истраживање, публиковање - Истраживачки студијски рад (СИР), 
а друга позиција је озн ачена са ДИМП, односно ДИМП 1 - Припрема за приј аву докторске 

дисертације (остал и ч асови), ДИМП2 - Писање докторске дисертације (остали часови), 

ДИМП3 - Припрема одбране докторске дисертације (остали часови). Ове две позиције 
укупно носе 90 ЕСПБ од укупно 180 ЕСПБ, што представља половину ЕСПБ предвиђених 
за реализацију докторских студија који се односе на докторску дисертац~tју. Према 
Стандарду 5, докторска дисертација се приказује кроз две позиције: Предмети Докторска 
дисертација - (НИР) кој и су у директној вези реализације доктроске дисертације и 

исказују се као активна настава (СИ Р) и Докторска дисертација - израда и одбрана 

доктороске дисертације која се исказује као остал и часови , тако да је наведени услов 
задовољен. 

Према структури студијског програма предавања су заступљена 25% у акти в ној 
настави. Према Извештају о параметрима студијског програма активна настава је 

распоређена на предавања, вежбе, 1\011, СИР и остале часове. Просечан број часова 

недељно 5.00 ( предавање)+ О.ОО (вежбе) + О .ОО (ДОН ) + 15.00 (СИР) + 5.00 (остало)= 20 
ч асова активн е наставе и 30 ЕСП Б и тиме је усло в Стандарда 5 да укупан број часова 
активне наставе не сме бити мањи од 600 часова у току године односно 20 часова 
недељно, испуњен . 

Структура курикулума студијског програма докторских академских студија 
Индустријско инжењерство и и нжењерски менаuмент се налази } Књизи предмета и 
обухвата распоред предмета по семестрима, фонд часова активне наставе и број ЕСПБ 

бодова . У курикулуму је, поред базних предмета за поједине области, дефинисан програм 

самосталног лабораторијског и истраживачког рада, као и програм активности на изради и 

публиковању резултата истраживања. Курикулумом су дефинисани обавезни и изборни 
предмети и модули по обиму, садржају и начину реализације. Курикулум подразумева 

укупно 6 изборних предмета (по два у првом, другом и трећем семестру студија) кој и 
вреде по 15 ЕСПБ (укупно 90 ЕСП Б) и имају предвиђених 5 часова предавања и 5 часова 
истраживачког рада недељно. Осталих 90 ЕСПБ бодова остварују се у оквиру активности 
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на изради докторске дисертациј е (припрема за пријаву докторске дисертације, 

лабораторија, истраживање и публиковање, писање докторске дисертације и припрема 

одбране докторске дисертације). Опис предмета садржи назив, тип предмета, годину и 

семестар студија, број ЕСПБ бодова (сваки предмет вреди 15 ЕСП Б бодова), име 
наставника. циљ предмета са очекиваним исходима (знањима и способностима) , 

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

извођења наставе, начин провере знања и оцењивања и друге одговарајуће податке. 

Према табели 5.1 може се закључ ити да постоје сви подаци о предметима. 

Садржаји предмета су сагласни са насловима предмета. У прило г 5.2 се налазе л инкови ка 

картонима предмета на сајту установе и пода 1_1.и су потпуни. Предмети покривају уже 

научне области: Индустријско инжењерство и инжењерски менаuмент, Индустријско 

инжењерство, Инжењерски менаuмент, Производно машинство, Енергетика и процесна 

техника, Машинске конструкције и механизација. Исходи предмета су дефинисани у 
складу са нивоом 8 из Националног оквира квалификација. 

Укупан број ЕСПБ на овом студијском програму је 180, од чега је број изборних 
кредита 90.00. Фактор изборности према позицијама l"де студент бира предмете је 50.00% 
што одговара Стандарду 5 да број бодова који одговара изборним предметима је најмање 
50% од укупног броја бодова који одговара свим предметим студијског програма. Према 
структури студијског програма ДАС Индустријско инжењерство и инжењерски 
менаuмент постоји три изборна блока која садрже по шест предмета од којих се бирају по 

два и испуњен ј е сулов да л иста изборних премдета садржи двоструко већи број предмета 

и ЕСПБ у односу на број који се бира. 

Курикулумом се ближе одређују захтеви везани за припрему докторске дисертације 
специфични за поље Техничко-технолошке науке и област Индустријско инжењерство 

инжењерски менаuмент (Табела 5.3). Захтеви везани за припрему докторске дисертације 
су специфицирани у оквиру табеле предмета Припрема за пријаву докторске дисертације 

(у оквиру Књиге предмета), као и у Правил нику о докторским академским студијама 

Факултета инжењерских наука. Докторска дисертација мора имати дефинисан предмет 

науч не расправе. Зато је у фази припреме неопходно урадити темељан преглед у ужој 
области која одређује предмет докторске дисертације. 

Докторска дисертација је самостални оригинални научни рад студента 

докторских студија. 

Поступак пријаве, израде и одбране докторске дисертације одређен је П равил ником 

о докторским академским студијама Факултета инжењерских наука и Правилником о 

приј ави, изради и одбрани докторске дисертације Универзитета у Крагујевцу. 
Стандард 5: Кvрикулум је испуњен . 

Стандард 6: Квалитет, савре.меност и .међународна усаглашеност студијског 
програ.ма 

Студијски програм докторских академских студија је целовит и свеобухватан и 

нуди најновија научна и стручна сазнања из области индустријског инжењерства и 

инжењерског менаџмента. 

Студијски програм је усаглашен са другим програмима високошколске установе, а 

посебно са акредитованим студијских програма мастер академских студиј Факултета 

инженерских наука, као што су "Индустријско инжењерство" и "Инжењерски менаuмент" , 

што обезбеђује компатибилну базу за селекциј у и упис студената на ДАС Индустријско 

инжењерство и инжењерски менаuмент. 

Студијски програм је усаглашен за релевантним студиским програмима из земаља 

ЕУ и шире. 
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Студијски програм докторских академских студија Индустријско инжењерство и 
инжењерски менаџмент директно је КО\tпарабилан и формиран по примеру сродних 

студијских програма који су активни на реномираним европским ~1 светским 

универзитетима. При томе, директна компатибилност је видљива са курикулумима 

следећих престижних универзитета, високо позиционираних на Шангајској ранг листи 

универзитета, односно: Политехника Торино, Политехника Милано и Универзитет у 

Хјустону. Истовремено, постоји формална и структурна усаглашеност домаћег студијског 
програма са локалним специфичностима ~1 стандардима за акредитацију. 

Стандард 6: Квалитет, савременост и међународна усаглашеност студијског 

програма 1е испуњен. 

Ста1~дард 7: Упис студе11ата 
Факултет инжењерских наука, за упис на студијски програм докторских 

академсю1х студија Индустријско инжењерство и инжењерски менаџмент, дефинише број 
студената и начин финансирања њихових студија. Према Правилнику о докторским 

академским студијама дефинисано је да се у прву годину докторских студија могу уписати 

студенти који су завршили Факултет инжењерских наука или други факултет из поља 

техничко-технолошких наука или фак)лтет који има студијски програм нз области 
менаџмента уз претходно остварен и обим студија од 300 ЕСПБ бодова на основним 
академским и мастер академским студијама и који имају склоност ка 

научноистраживачком раду. 

За упис на докторске академске студије 1 1 соnходно је познавање једног страног 

језика, а доказ о познавању језика се верификује уверењем о положеним испитима, 
додатком дипломи или међународно прюнатима сертификатом . 

Поступак расписивања конкурса и пријем студената дефинисани су Статутом и 

Правилником о упису студената на студијске програме Универзитета у Крагујевцу. 

Редослед кандидата за упис у прв} годину докторских академских студија утврђује 

се на основу укупног броја бодова кој11 се формира на основу: просечне оцене остварене 

на претходним степенима студија, дужине студирања, усаглашености претходних студија 

са студијским програмом докторских академских студија , објављених научних и стручних 
радова. 

Рецензентска комисија је констатовала да постоји усклађеност броја СТ}дената са 

бројем наставника који могу да буду ментори. 

План је да се у прву годину студијског програма докторских академских студија 
Индустријско инжењерство и инжењерски менаџмент упише 15 студената. 

Стандард 7: Упис студената је испуњен. 

Стандард 8: Оцењивање и 11апредовање студеиата 
Студент савлађује студијски програм полагањем испита, чиме стиче одређени број 

ЕСПБ бодова, у складу са студијским програмом. 

Студијски програм садржи 6 и1борн11х предмета који укупно носе 90 ЕСПБ бодова. 
Предиспитне активности ре1улт}ју добијањем одређеног броја испитних поена 

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

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

докторских академских студија Индустријско инжењерство и инжењерски менаџмент 

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

(одличан). 
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Дисертација је завршни део студијског програма докторских студија. Представља 

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

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

ужој области која одређује предмет докторске дисертације. Процедура везана за 

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

факултета, Правилником о пријави , изради и одбрани докторске дисертације 

Универзитета у Крагујевцу и Правилником о докторским академским студијама 

Факултета инжењерских наука. 

Стандард 8: Оцењивање и напредовање студената је испуњен. 

Стандард 9: Наставно особље 
На Факултету је запослен потребан број наставника који могу да изводе наставу на 

докторским студијама Индустријско инжењерство и инжењерски менаџмент, а према 

правилима Стандарда за акредитацију студијских програма докторских студија. Укупно 
13 наставни ка у радном односу са пуним радним временом је тренутно ангажовано на 
докторским студијама Индустријског инжењерства и инжењерског менаџмента, што 

представља 100% од укупно ангажованих наставника на студијском програму. 

Ангажовани наставници имају најмање 3 објављена рада у часописима са SC! листе у 
последњих 1 О година. 

Укупно појединачно часовно оптерећење наставника недељно на свим ВШУ у 

Србији није веће од 12. Према Извештају о параметрима студијског програма и установе, 

укупно појединачно оптерећење наставника на студијском програму је 1,73. 
На Факултету инжењерских наука Универзитета у Крагујевцу је за послен потребан 

број наставног особља са одговарај ућом научном и стручном квалификацијом и у складу 
са компетенцијама утврђених н а основу научних радова објављених у међународним 

часописима са SCI листе (у складу са стандардима националне Комисије за акредитацију и 
проверу квал итета), који могу да буду ментори на докторским студијама. 

Више од половине наставника на студијском програму укључено је у 
научноистраживачке пројекте. 

Сваки ментор ( 1 О ментора од 13 ангажованих наставника на извођењу програма) 
има најмање 5 радова, који су из одговарајуће уже научне области, објављених или 

прихваћених за објављивање у међународним часописима са SCI листе, у последњих 1 О 
година. 

Свих 13 наставника (100%) који учествују на остваривању програма докторских 
студија Индустријско инжењерство и инжењерски менаџмент су у радном односу са 

пуним радним временом на Факултету инжењерских наука Универзитета у Крагујевцу. 

Свих 10 наставника (100%) који испуњавају услове да буду ментори на студијском 

програму су у радном односу са пуним радним временом на Факултету инжењерских 

наука Ун иверзитета у Крагујевцу. 

Апликација садржи уредне пропратне документе за евиденцију, прописане према 

Правилнику и дати су преко 6 табела и 4 прилога. 
Стандард 9: Наставно особље је испуњен. 

Стандард 10: Организациона и материјална средства 

Високошколска установа има План рада и финанс ијски план (Прилог 10.1., План и 
буџет предвиђен за реализацију научно истраживачког рада). Средства за реализацију 

докторских студија су обезбеђена. 
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Високошколска установа има довољно опреме тако да студенти могу успешно да 

реализују научноистраживачки рад. Приложене су предвиђене табеле: Табела 10. 1, Листа 
опреме која се користи у научно-истраживачком раду и Табела 10.2, Списак опреме за 
извођење студијског програма. 

Високошколска установа има потписане уговоре о сарадњи (Прилог 10.2, Уговор о 
сарадњи са другим високошколским установама и акредитованим институтима и 

међународним организацијама) са одговарају11Им установама. Анализом прилога 10.2 
Рецензентска комисија је приметила да мањка потписаних Уговора са привредним 

субјектима. Предлог је да се покуша у наредном периоду остварити већа сарадња са 

привредом, тј. чланицама Привредне коморе Србије. 

Библиотека Факултета има изузетно добар библиотекарски садржај (Прилог 10.3. о 
доступним базама података библиотекарских ресурса) који може да се користи за 

остваривање програма докторских студија. Укупан број библиотечких јединица из 

области из које се изводи наставни процес (база електронских јединица) је 201 ЗО. 
За реализацију студијског програма докторских студија Факултет је обезбедио 

адекватан простор за извођење наставе и документовао одговарајућим табелама и 

прилозима. 

Простор (пrостор, библиотека и простор, укупна квадратура) има укупну 

површину 14680 m , а библиотека има 154,80 m2
; Однос укупне површине/укупног броја 

студената је 7,60 m2 по студенту . 
Укупан број рачунара у рачунарским учионицамаје 170. 
Рецензентска ком ис ија је закључила да Факултет има адекватне лабораторије (са 

одговарајућом опремом) неопходне за експериментални рад. 

Стандард 1 О: Организациона и материјална средства је испуњен. 

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

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

и Извештаја о самовредновању студијског програма докторских академских студија 

Индустријско инжењерство и инжењерски менаџмент. Документи који су везани за 

квалитет и контролу квалитета које је Установа приложила су следеhи: 

Табела 11 .1 Листа чланова комисије за контролу квалитета (прилог: Одлука о 

именовању Ком исије за обезбеђење квалитета Факултета инжењерских наука). Табела 

11.1 садржи листу чланова комисије за контролу квалитета коју чини 12 чланова, од тога 7 
наставника, два 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 године. 

Достављени су и прилози за Стандард 11: Прилог 11.1 Извештај о резултатима 

самовредновања Установе; Прилог 11.2 Извештај о самовредновању датог студијског 
програма докторских студија; Прилог 11.3 Јавно публикован документ - Политика 

обезбеђења квалитета Установе; Прилог 11.4 Правилник о уџбеницима на Установи; 

Прилог 11.5 Извод из Статута установе којим регулише оснивање и делокруг рада 

организационих јединица задужених за квалитет. 

У анализи испуњености Стандарда 1 1 констатовано је да се контрола квалитета 
студирања спроводи на свим степенима студија редовно и систематски у складу са 

Стратегијом обезбеђења квалитета. 

Квалитет студијских програма обезбеђује се систематским праћењем и 
континуалним усавршавањем његове реализације. 
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Факултет предузима мере за унапређење квал итета у погледу структуре и садржаја 

студијског програма, наставе, наставног особља, испита, успеш ности студија, квалитета 

уџбеника и других наставних средстава. 

На Факултету инжењерских наука, у циљу праhења квал итета докторских 

дисертација и спречавања плагијаризма , примењује се Правилник о поступку провере на 
плагијаризам на Уни верзитету у Крагујевцу. 

За праћење квалитета студијског програма докторских студиј а задужена ј е и 
Комисиј а за докторске студије (приложити ком исиј у). Задатак ком исије је да у складу са 

Законом, Статутом Универзитета и Факултета и свим другим актима у области 
последипломских и докторских студија, разматра све предлоге, даје своје мишљење и о 

томе подноси извештај и даје предлоге 1 l астав но-научном већу и декану Факултета. 

Самовредновање је саставни део стратегије обезбеђења квалитета и спроводи се 

најмање једном у и нтервалу од три године. Факултет обезбеђује одговарајућу улогу 

студената у процесу обезбеђења квалитета и то кроз рад студентск и х организација и 
представника студената у органима факултета. као и кроз ан кети рање студената о 

квалитету наставног процеса. 

Стандард 11 : Контрола квал итета је испуњен . 

Стандард 12: Јавност у раду 
Факултет инжењерских наука јавно објављуј е одбрањене докторске дисертације 

докторских академских студија. Такође, јав но су доступ не л исте ментора са подацима о 

1ьиховим квалификацијама и ангажовању на студијском програму. ЕЈ1ектронскс ве рзије 

одбрањених докторск их дисертација . заједно са извештајем комисије за оцену 
дисертације, подацима о ментору и саставу ком и с ије и подацима о научним радовима 

кандидата чије је објављивање било предуслов за одбрану. се трајно чувају у дигиталном 

репозиторијуму и јав но су доступни на 1 ваничној веб страници Факултета инжењерских 

наука у Крагујевцу. Све информације о одбрањеним докторским дисертацијама дате су на 

л и 11 ку http://\V\V\V.fink.rs/sr/studi je/das/da - doktorskc-d isertaci je/das-doktorske-d i ertac i је, а 
осим тога подаци о одбрањеним докторским дисертацијама у периоду од 2015. годи не су 

доступ ни у оквиру дигиталног ре позиторијума Универзитетске библиотеке на адреси 

https ://eteze.kg.ac.гs/. Подаци о менторима заједно са подацима о њиховој компете нтности 
и претходним менторствима су јавно доступни на линку 

l1ttp://www.fink.rs/i mages/Stud i j e/doktoгskc/stud i jski -programi/20-
21 /Kn j i gaMentoraDokto 1·skeSшd i je 2020-202 1 I M.pdГ. 

Стандард 12: Ј авност у раду је испуњен. 

Стандард 13: Студије на светском језику 

Студијски програм ДАС Индустријско инжењерство и инже 1 ьерски менаџмент 

акредитује се на српском и енглеском језику. 

Прилог 13.4. Доказ о одговарајуl1и 1 ком петенцијама наставника и сарадни ка за 

извођење наставе на том језику, показује доказе о одговарај учим компетенцијама 

наставника за извођење наставе на еглеском језику. Од 13 наставника за 9 наставни ка је 
достављена потврда о нивоу знања енглеског језика С 1 кроз учешhе на Ерасмус 

програмима, за 3 настваника је достављено учеш11е на међународним конференцијама. а за 
једног наствника је доставњена потврл.а о интерној евалуацији. Наставни ци и сарадници 

имају одговарајуће ком петенциј е за извођење наста ве на енглеском јези ку. 
Према Прилогу 10.3 Библиотека Факултета инжењерских наука поседује укупно 

20 130 књига, од чега 10675 домаl1 их и 9455 страних издања од којих је 778 књи га на 

ен глеском Језику. 
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У Стандарду 13 се наводи да Факултет инжењерских наука обезбеђује наставне 
материјале и уч ила на језику на којем се изводи настава, што се види и кроз картоне 

предмета. 

У тексту Стандарда 13 је наведено да су службе које раде са студентима 

оспособљене за давање услуга на енглеском језику. 

У тексту Стандарада 13 се наводи да се Јавне исправе и административна 

документација издају на обрасцу кој и је штам пан двојезично, на српском језику 

ћириличним писмом и на језику и писму на којем се изводи настава. Установа је 

доставила прилог 4.1 кој и је на српском језику и чириличним писмом и прилог 13.3. 
Додатак дипломи на ен глеском језику и писму на којем се изводи настава. 

У тексту Стандарада 13 се наводи да студе 11ти морају поседовати задовољавајуће 
језичке компетенције из светског језика на којем се изводи студијски програм , у складу са 

стандардом. 

Установа је за акредитацију студијског програма ДАС Индустријско инжењерство 

и инжењерски менаџмент на српском и енглеском Језику поднела превод свих стандарда, 

додатак диплими, књи гу предмета, књигу наставн ика и књигу ментора на енглеском 

језику (Прилог 13.3. Докази да су испуњени услови из Упутства за примену стандарда 13). 
Стандард 13: Студи је на светском јез ику 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 ч ланове САНУ-а, 

Наставници Факултета имају много научних публикација, 

Факултет је издавач 4 међународна часопи са, 

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 
информацион их технологија као и бројна друга признања на Машинијадама. 

Редовно спроводити планиране активности на унапређењу квалитета, 

радити редовно на унапређењу Стратегије обезбеђења квалитета. 

Кроз обуку и информ исање укључити све запослене у процес унапређењеа 

квалитета. 

Редовно преиспитивати документацију с истема квалитета. 

Обезбедити додатне ил и допунске могућности наставе за студенте којима је 

то потребно. 

- Детаљно водити евиденцију о присуству настави и напредовању студената. 

Обезбедити могуl~ ности континуалног усавршавања наставника и сарадника. 

Кроз коришћење сопствених средстава и пројеката унапредити лабораторије 

и ИКТ ресурсе. 

У разумној мери направити план развоја наставног подмлатка. 

У сарадњи са Студентским парламентом мотивисати студенте да озбиљније 

приступе анкетирању и партиципацији Комисији за унапређење квалитета и 

самовредновање. 

Импле 1ентирати препоруке из Извештаја о самовредновању. 

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

спроводи поступак акредитације установа и студијских програма у области високог 

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

Достављено: 

- ВИСОКОШКОЛСКОЈ установи 

- архиви 
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PEIIYJiJIHKA CPJiHJA 
KOMHCHJA 3A AKPE,li;HT AIJ;HJY H 

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

20.03.2015. ro,IJ;HHe 
Jieorpa,IJ; 

YBEPEibE 
0 AKPE,li;HTAD;HJH CTY,lJ;HJCKOr IIPOrPAMA 

,li;OKTOPCKHX CTY,l];HJA 

'YHHBEP3HTET Y KPArYJEBD;Y - ~AKYJITET HIDKEibEPCKHX 
HAYKA ca ce,IJ;HmTeM y CECTPE JA.HJllli 6, KPArYJEBAIJ:, IlllE: 101576499, MaTHlJHH 
6poj: 07151314 HCIIYHHO je cTaH,IJ;ap.n;e rrporrncaHe IIpa:snnHHKOM o craH,n;ap;:t;HMa H 
IIOCTyrrKy 3a aKpe;:t;HTa:U:Hjy BHCOKOillKOnCKHX ycTaHOBa H CTy;:t;HjCKHX rrporpaMa (,Cny)l(6eHH 
rnacHHK PC" 6poj 106/06, 112/08, 70/11, 101/12-1-25, 101/12-1-26, 13/14), 3a aKpe.n;nra:u:njy 
cTy,n;njcKor rrporpaMa ,IJ;OKTopcKe CTY,IJ;Hje - HH,li;YCTPHJCKO HH)KEibEPCTBO H 
HH)I(EibEPCKH MEHAI,IMEHT y oKBnpy IIOJna TeXHH'IKO-TeXHonomKHX HaYKa H TO 3a 

yrrnc 15 (rreTHaecT) cTy,n;eHaTa y ce.n;nmTy YcraHoBe, 3a H3Bo~eiDe Ha cprrcKoM H eHrnecKoM 
je3HKy. 

0BO yBepeiDe H3;:t;aje ce Ha OCHOBY l:IJiaHa 16. CTaB 5. TaqJ(a 1) 3aKOHa 0 BHCOKOM 
o6pa3oBaiDy (,Cny)l(6eHH rnacHHK PC" 6poj 76/05, 100/07, 97/08, 44/10). 

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



PETIYJ>JIHKA CPJ>HJA 
KOMHCHJA 3A AKPE)J;HTAI(HJY H 

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

20.03.2015. ro,LJ;HHe 
Jieorpa,LJ; 

Ha OCHOBY qJJaHa 14. CTaB 1. TaTJKa 7) II qJJaHa 16. 3aK.OHa 0 BIICOKOM o6pa30Ba:Eby 
(,Crry)K6eHII rrracHIIK PC" 6poj 76/05, 100/07, 97/08, 44/10) II qJJaHa 10. ITpaBIIJIHIIKa o 
CTaH,ll;ap,ll;IIMa II IIOCTyriKY 3a aKpe,ll;IITaiJ;IIjy BIICOKOillKOJICKIIX YCTaHOBa II CTY.lJ:IIjCKIIX 
rrporpaMa (,Crry)K6eHII maCHIIK PC" 6poj 106/06, 112/08, 70/11, 101/12-I-25, 101/12-I-26, 
13/14), KOMIICIIja 3a aKpe,ll;IITaiJ;IIjy II IIpOBepy KBaJIIITeTa, Ha Ce,ll;HIIIJ;II O,ll;p)KaHoj 20.03.2015. 
ro.n:IIHe,.n:oHerraje 

O)J;JIYKY 
o aKpe,LJ;HTao;HjH cry,LJ;HjcKor rrporpaMa 

,LJ;OKTopcKHx cry,LJ;Hja 

YTBpljyje ce .n:a YHHBEP3HTET Y KPArYJEBizy - WAKYJITET 
HH)KEibEPCKHX HAYKA ca ce.n:IImTeM y CECTPE JAI:blln 6, KPAf'YJEBAQ, ITllE: 
101576499, MaTIIq}fii 6poj: 07151314, IICIIYIDaBa rrporriicaHe CTaH.n:ap.n:e 3a aKpe.n:IITau;IIjy 
CTY.ll:IIjcKor rrporpaMa: ,LJ;OKTopcKe cry,LJ;Hje- HH)J;YCTPHJCKO HIDKEibEPCTBO H 
HH)KEibEPCKH MEHAJ.IMEHT y OKBIIPY rro.Jba TeXHIITJKO-TeXHorromKIIX HaYKa II TO 3a 
yrriic 15 (rreTHaecT) cTy.n:eHaTa y ce.n:IImTy YcTaHOBe, 3a II3BoljeiDe Ha cprrcKOM II eHrrrecKoM 
Je3IIKy. 

0 yTBpljeHoj aK.pe.n:IITaiJ;IIjii Il3 CTaBa 1. oBe o.n:JIYKe KoMIICIIja 3a aK.pe.n:IITaiJ;IIjy II 
rrpoBepy KBaJIIITeTa Il3.n:aje YBepeiDe. 

06pa3JIO~elhe 

BIICOKOmKorrcKa ycTaHoBa YHHBEP3HTET Y KPArYJEBizy- WAKYJITET 
HH)KEibEPCKHX HAYKA ca ce.n:IImTeM y CECTPE JAI:blln 6, KP ArYJEBAQ, je .n:aHa 
16.03.2015. ro.n:IIHe rro.n:Herra 3axTeB 3a aK.pe.n:IITau;IIjy CTY.ll:IIjcKor rrporpaMa ,LJ;OKTopcKe 
cry,LJ;Hje- HH)J;YCTPHJCKO HIDKEibEPCTBO H HH)KEibEPCKH MEHAI,IMEHT 
y OKBIIPY rro.Jba TeXHIITJKO-TeXHOJIOillKIIX HaYKa rro.n: 6pojeM 612-00-0034 7/2015-04. 

Y3 3axTeB 3a aK.pe.n:IITaiJ;IIjy, .n:ocTaB.JbeHa je .n:oKYMeHTau;IIja, Koja je rrporriicaHa 
qJJaHOM 4. IJpaBIIJIHIIKa 0 CTaH.n:ap,ll;IIMa II IIOCTyriKY 3a aKpe,ll;IITaiJ;IIjy BIICOKOillKOJICKIIX 
ycmHoBa II CTY.ll:IIjcmx rrporpaMa (,Crry)K6eHII rrracHIIK PC" 6poj 106/06, 112/08, 70/11, 
101/12-I-25, 101/12-I-26, 13/14). 

Ha ocHoBy q)J. 6. II 7. ITpaBIIJIHIIKa o CTaH.n:ap.n:IIMa II rrocTyrrKy 3a aKpe.n:IITau;IIjy 
BIICOKOillKOJICKIIX yCTaHOBa II CTY.lJ:IIjCKIIX rrporpaMa, KOMIICIIja 3a aKpe,ll;IITaiJ;IIjy II IIpOBepy 



KBamneTa, o6pa3oBa.rra je noTKOMHcnjy pa.n;n yTBpljnBalba -.:rn:IbeHHI(a o.n; 3Ha"tlaJa 3a 
,n;oHomelbe o,n;JiyKe o 3axTeBy 3a aKpe,n;nTal(njy H o.n;pe,n;HJia pel(eH3eHTe. 

lf3BemTaj pel(eH3eHaTa, 0 H3BpmeHoj aHa.JIH3H ,ll;OCTaBJbeHe )J;OKYMeHTal(Hje ca 
OI(eHOM, H3BeiDTaj llOTKOMHCHje, KOjH Ca,ll;p)I(H H OI(eHy, ca-.:rn:IbeH HaKOH cnpoBe,n;eHOr 
Henocpe,n;Hor yBn,n;a y pa.n; BHCOKOIDKOJICKe ycTaHOBe YHHBEP3HTET Y KP ArY JEB:qy 
- «<>AKYJITET HIDKEI:bEPCKHX HAYKA H npe,n;Jior o,n;JIYKe, .n;ocTaBJbeHH cy 
KoMncnjn 3a aKpe.n;nTal(njy H npoBepy KBa.JIHTeTa. 

CTy,n;njcm nporpaM npnna.n;a noJby TeXHH"tJKO-TexHOJIOIDKHX HaYKa H o6JiaCTH 
HH,ll;yCTpHjCKO HH)I(eibepCTBO H HH)I(eibepCKH MeHaJ,IMeHT IDTO je y CKJia.n;y ca 3aKOHOM H 
JIHCTOM o6JiaCTH Kojy je yTBp,n;no Hal(HOHa.JIHH caBeT. Ha3HB ,n;HnJioMe ~OKTOP HAYKA
HH,II;YCTPHJCKO HH)KEJ:bEPCTBO II HH)KEI:bEPCKH MEHAI,IMEHT je y 
CKJia.n;y ca JIHCTOM 3Balba Kojy je YTBp,n;no Hal(HOHa.JIHH caBeT, a ,n;y)I(HHa cTy,n;nja 3 ro,n;nHe, 
180 6o,n;oBa, je y CKJIMY ca 3aKOHOM. 

CTy.n;njcKH nporpaM je o.n;o6peH 08.05.2014. ro,n;nHe o.n; cTpaHe HacTaBHO-Hay-qHor 
Bena <l>aKyJITeTa H 29.05.2014. ro.n;. o.n; cTpaHe CeHaTa YHHBep3HTeTa y KparyjeBI(Y 

BHCOKOIDKOJICKa ycTaHOBa )J;OKa3yje CBOjy cnpeMHOCT 3a H3BOljelbe ,ll;OKTOpCKHX 
CTy,n;Hja Ha OCHOBY llOKa3aTeJba KOjH ce O,ll;HOCe Ha Hay-qHOHCTpa)I(HBa"tJKH pa,n;. 

Ha <l>aKyJITeTy HH)I(eibepcKHX HaYKa y KparyjeBey o.n; ocHHBalba je o.n;6paibeHo 238 
MarHCTapCKe Te3e H 154 )J;OKTOpCKe ,ll;HCepTal(Hj e, .n;HITJIOMCKHX pa,n;oBa 3.161, 1.149 
MaiDHHCKO HH)I(eibepCTBO, 632 HH)I(eibep MaiDHHCTa, 375 MaCTep HH)I(eibep MaiDHHCTBa. 

Epoj ny6JIHKal(nja y MeljyHapo,n;HHM -qaconncnMa ca JIHCTe pecopHor MHHHCTapCTBa 
3a HayKy (nocJie,n;IbHX 10 ro,n;nHa) je 283. YKynaH 6poj HacTaBHHKa Ha cTy,n;njcKoM nporpaMy 
je 59. YcTaHOBa pea.rrn3yje TpeHyTHO 40 Hay-qHo-HcTpa)I(HBa"tJKHX npojeKaTa. 

YKynHo 103 HacTaBHHKa H capa.n;HHKa je yKJby-qeHo y Hay-qHOHCTpa)I(HBa"tJKHe 
npojeKTe, a YKYITHO 243 y-qecHHKa. 

YCTaHOBa OCTBapyje capa,n;Iby ca 25 YCTaHOBa H3 CBeTa. 
Y CTaHOBa liMa TTJTaH HayqHOlfCTpa')J(lfRaqKOI pa;J:a. Y CTaHORa je rrpHJTO')J(lfJTa pemelbe 0 

aKpe,n;HTal(HjH YCTaHOBe KaO Hay-qHOHCTpa)I(HBa"tJKe opraHH3al(Hje O)J; 2012. ro,n;. 
Ha ocHoBy noKa3aTeJba Kojn ce o,n;Hoce Ha Hay-qHOHCTpa)I(HBa"tJKH pa.n;: 6poj 

o.n;6paibeHHX Te3a y npoTeKJie 3 ro,n;nHe 27, o6jaBJbeHHX ny6JIHKal(Hja y OKBHPY .n;ncepTal(Hja 
284, 6poj Hay-qHOHCTpa)I(HBa"tJKH:x npojeKaTa 40, 6poj HaCTaBHor oco6Jba YKJby-qeHor y 
npojeKTe 103 ycTaHOBaje KOMITeTeHTHa ,n;a pea.JIH3yje )J;OKTOpCKe CTy,z:tie. JlHCTa HaCTaBHHKa y 
CTa.JIHOM pa,n;HOM O,ll;HOCY KOjH cy 6HJIH MeHTOpH y H3pa,n;H ,lJ;OKTOpaTa 7 )J;OKa3yje cnpeMHOCT 
ycTaHOBe 3a H3BOljelbe )J;OKTOpCKHX CTy,n;Hja. 

CTPYKTypa cTy,n;njcKor nporpaMa o,n;roBapa 3axTeBHMa CTaH,n;ap.n;a H ca.n;p)lill cBe 
3aKOHOM npe.n;BnljeHe eJieMeHTe. YcTaHOBa HMa no,n;aTKe o cTy,n;njcKoM nporpaMy Ha cajTy 
ycTaHOBe. 

CBpxa je jacHo .n;e<l.>HHHCaHa, y cKJia,n;y ca 3a,n;al(HMa ycTaHOBe H o6e36eljyje CTHI(albe 
npOITHCaHHX KOMITeTeHI(HJa. 

l..(HJbeBH jaCHO <l.>opMyJIHCaHH, y CKJia,n;y Ca 3a,lJ;al(HMa ycTaHOBe H ,n;a JIH YKJbY"tJYjy 
CTHI(albe KOMITeTeHI(Hja H BeiDTHHa. l..(HJbeBH czy,n;HjCKOr nporpaMa )J;OKTOpCKHX CTy,n;nja cy 
ycKJialjeHH ca caBpeMeHHM npaBI(HMa pa3Boja o.n;roBapajyhe Hay-qHe ,n;HCI(HITJIHHe y cBeTy. 

CaBJia,n;aBalheM nporpaMa cTy,n;eHTH CTH"CJY nponncaHe onmTe H npe,n;MeTHO 
cnel(H<l.>H"tJHe cnoco6HOCTH. KoMneTeHI(Hje cy y cKJia,n;y ca CTPYKTYPOM H ca,n;p)l(ajeM 
CTy,n;HjCKOr nporpaMa, npel(H3HO OITHCaHe H YCKJialjeHe ca HCXO,lJ;HMa. CBH ITO,ll;al(H cy ,n;aTH 
Ha cajTy: www.fink. rs 

CTPYKTypa KYPHKYJIYMa o6yxBaTa pacnope.n; npe,n;MeTa no ceMecTpHMa H ,n;eTa.T.baH 
OITHC npe,n;MeTa. Ha ITOCJie)J;IbOj ro,n;HHH ,lJ;OKTOpCKHX CTy,n;nja aKTHBHY HaCTaBY "tJHHH CaMO 
cTy,n;njcKH HCTpa)I(HBa"tJKH pa.n;. IIomToBaHe cy npenopYKe o 6pojy H pacnope.n;y "tJacBa 
aKTHBHe HaCTaBe Ha CTy,n;HjCKOM nporpaMy. 



AKTHBHa HacTaBa Ha I ro,n;HHH je 20 YJacoBa He,n;eJDHO mm 600 YJacoBa ro,n;HmiDe rrpH 
TieMy cy rrpe,n;aBaiDa 10 Tiaca He,n;eJDHO. Ha II ro,n;HHH aKTHBHa HaCTaBa je 20 TiacoBa He,n;eJDHO 
mm 600 TiacoBa ro.n;HmiDe rrpH TieMy cy rrpe,n;aBaiDa 5 YJacoBa He,n;eJDHO. Ha III ro,n;HHH je 20 
TiacoBa He,n;eJDHO CHP 40 mm 600 YJacoBa ro,n;HmiDe. YKyrrHo rrpe.n;aBaiDa je 30 YJacoBa HJIH 
25%. 

l'I36opHocT je 58%. OrrTepeheiDe HaCTaBHHKa Ha rrporpaMy je 0,62 YJaca He,n;eJDHO a 
CTaJIHH HaCTaBHHIJ;H ,n;p)l(e 1 00% HaCTaBe. 

OrrTepeheiDe HaCTaBHHKa Ha YcTaHOBH 6,00 YJacoBa He,n;eJDHo, capa,n;HHKa 9,91 YJac 
He,n;eJDHO. HacTaBHHU:H ca IIYffHM pa.n;HHM BpeMeHoM ,n;p)l(e 93,89% HaCTaBe. 

Ha CTy,n;HjCKOM rrporpaMy aHra)I(OBaHO je 11 HaCTaBHHKa H CBH cy y CTaJIHOM pa,n;HOM 
O,L(HOCy. Y KypHKYJIYMY HaBe,n;eHO je 6 rrpe,n;MeTa H360pHHX KOjH ce 6Hpajy ca JIHCTe O,L( 15 
rrpe,n;MeTa. ,.qHcepTau;Hja o6yxBaTa 90 6o.n;a 6e3 rrpe,n;MeTa HJIH 50%. 

,.qoKTOpaHT Ha OCHOBY ca,n;p)l(aja H CTpyKType KypHKYJIYMa, CTeTieHHX HaYYJHHX . . 
Ca3HaiDa H YCBOJeHe Hay-qHe MOTO,L(e KaO H 3aXTeBa 3a H3pa,L(y ,L(OKTOpCKe ,lJ;HCepTait;HJe, 
ocrroco6JDeH je 3a caMocTanaH HaYYJHO HCTpa)I(HBaTIKH pa.n;. 

IlporpaM je u;enoBHT H cBeo6yxBaTaH, Hy.n;H HajHOBHja Ca3HaiDa H ycarnameH je ca 
,n;pyrHM rrporpaMHMa Ha HCTOj YCTaHOBH H Ca Ce,L(aM HHOCTpaHHX ycTaHOBa. 

,.qeqmHHCaHH cy YCJIOBH yrrHca, 6poj CTy,n;eHaTa KOjH Ce yrrHcyje Ha CTy,n;HjCKH 
IIpOrpaM je YCKJial)eH Ca IIpOCTOpHHM Ka,L(pOBCKHM H ,n;pyrHM MOryfiHOCTHMa ycTaHOBe. 
IJpe,n;BHljeHO je ,n;a ce Ha CTy,n;HjCKH rrporpaM YIIHIDe 15 CTy,n;eHTa Ha IIpBy ro,n;HHY HJIH 
YKYIIHO 45. 

Epoj CTy,n;eHaTa y CKJia,n;y Ca 6pojeM HaCTaBHHKa KOjH Mory ,n;a 6y,n;y MeHTOpH, yKyrrHO 
13 a IIOTpe6HO je 9 MeHTOpa. 

CrrHcaK MeHTopa: 

1. ,.qp ApcoBCKH CnaBKO, pe.n;. rrpocp. 
2. ,.qp !o,n;pHh ,.qymaH, pe.n;. rrpocp. 
3. ,.qp ,.qeBei,mh !opaH, pe.n;. rrpocp. 
4. ,.qp EpHh MHnaH, BaHpe,n;HH rrpocp. 
5. ,.qp JepeMHh EpaHHCJiaB, pe.n;. rrpocp. 
6. ,.qp JoBHTIHh He6oma, pe.n;. rrpocp. 
7. ,.qp PaHKOBHh BecHa, BaHpe,n;HH rrpocp. 
8. ,.qp CTecpaHOBHh MHna,n;HH, BaHpe,n;HH rrpocpecop 
9. ,.qp Ta,n;Hh ,.qaHHjena, pe.n;. rrpocp. 

lOCTyjyfiH rrpocpecopH 
1. ,.qo6pHJia IleTpOBHll 
2. f'opaH IlyTHHK 
3. MHu;aena ,.qeMHu;xena 
4. MHXa EonTe)l(ap 

CTy,n;eHTH rronaraiDeM HCIIHTa CTHYJY o.n;peljeHH 6poj ECIIE 6o,n;oBa KojH ce YTBpljyjy 
3a CBaKH rrpe,n;MeT rrpeMa OIITepenelb y CTy,n;eHaTa H rrpeMa je,n;HHCTBeHOj MeTO,L(OJIOrHjH. 

,.qecpHHHCaHH ycJIOBH KOjH ,n;ecpHHHIIJY rrpou;e.n;ype Be3aHe 3a peanH3aiJ;Hjy ,L(OKTOpCKe 
,n;HcepTau;Hje, H ou;eHy IneHe HaYYJHe Bpe,n;HOCTH, ycKJialjeHH ca 3axTeBHMa H3 o.n;roBapajyher 
rroJDa. YcTaHoBa HMa IlpaBHJIHHK HHCTHTyiJ;Hje o ou;eHH ,n;oKTopcKe ,n;HcepTau;Hje. OcTBapeHH 
HaYYJHH ,L(OIIpHHOCH OI(eiDyjy rrpeMa 6pojy HaYYJHHX rry6JIHKaiJ;Hja, IDTO je peryJIHCaHO 
OIIIDTHM aKTOM YHHBep3HTeTa y KparyjeBu;y H y CKJia,L(y je ca CTaH,n;ap,n;HMa. 

Epoj HacTaBHHKa o.n;roBapa IIOTPe6aMa rrporpaMa y cKJia,n;y ca CTaH,n;ap,n;HMa. 
lfCIIYffieH je YCJIOB ,n;a HajMalbe IIOJIOBHHa O,L( yKyrrHOr 6poja HaCTaBHHKa KOjH y-qeCTByjy y 
H3BOljeiDy HaCTaBe Ha CTy,n;HjCKOM rrporpaMy ,lJ;OKTOpCKHX CTy,n;Hja 6y,n;e aHra)I(OBaHa Ca 



II)'HHM pa.,n:HHM o.n;HocoM. TaKo]je je HcrrylheH ycnoB .n;a 50% HaCTaBHHKa 6y.n;e yKihyqeHo y 
HayqHOHCTpa:>KHBaqJ(e rrpojeKTe. 

Ha ocHoBy rrpHJIO)I(eHHX pe.pepenu:H H JIHCTe rrpe,n;MeTa Ha KOjHMa cy HaCTaBHHD;H 
aHra)I(OBaHH CJie,n;H .n;a cy HaCTaBHHD;H KOMIIeTeHTaHH 3a rrpe,n;MeTe KOje H3BO,n;e, HaCTaBHHD;H 
HCIIYJbaBajy CTaH,n;ap.n;e 3a ,n;aTO HayqHO 0)1;HOCHO YMeTHHqJ<O IIO.Jbe. 

IIpe.n;Jio)l(eHH HaCTaBHHD;H HMajy pa.,n:oBe o6jaB.JbeHe y HayqHHM lJacorrHcHMa ca SCI 
JIHCTe. npoj rrpe,n;JIO)I(eHHX MeHTOpa MO)I(e ,n;a IIOKpHje IIJiaHHpaHH 6poj CTy,n;eHaTa Ha 
cTy.n;HjcKoM rrporpaMy. KoMrreTeH:u;Hje MeHTOpa o.n;roBapajy cTan.n;a.n;pHMa y OKBHpy .n;aTOr 
HayqHor o.n;HocHo YMeTHHqJ(Or rro.Jba. 

npoj KOMIIeTeHTHHX HaCTaBHHKa 11, a IIOCe6HO MeHTOpa 13 o6e36e]jyje 
OCIIOC06JbaBalbe CTy,n;eHaTa )1;0KTOpCKHX CTY.D:Hja 3a CaMOCTaJIHH HayqHH pa,n;. 

3a H3Bo]jelhe cTy,n;HjcKor rrporpaMa o6e36e]jeH je o.n;roBapajylm: rrpocTOp 3a H3Bo]jelhe 
HaCTaBe, o.n;roBapajylm: na6opaTOpHjcKH rrpocTop Heorrxo.n;an 3a eKcrrepHMeHTaJIHH pa.n; H 
OIIpeMa 6a3HpaHa Ha CaBpeMeHHM HHlPOpMaD;HOHO-KOM)'HHKaD;HOHHM TeXHOJIOrHjaMa. 

06e36e]jeH je o.n;roBapajyliH rrpocTOp 3a H3Bo]jelhe HacTaBe. Y CTaHOBa pacrroJia)l(e ca 
14.860 M2 rrpocTopa HJIH o.n; 8,32 M2 no je.n;HoM cTy,n;eHTy. YcTaHOBa HMa 120 palJ)'Hapa 3a 
)1;0KTOpaHTe. 

YcTaHOBa o6e36e]jyje Kopm:rrlielhe 6H6JIHOTeqJ(or .PoH.n;a y o6HMY rroTpe6HoM 3a 
ocTBapelhe rrporpaMa .n;oKTopcKHX cTy,n;Hja. CTy.n;eHTH .n;oKTopcKHx cTy.n;Hja HMajy rrpHcTyrr 
6a3aMa rro.n;aTaKa Koje cy Heorrxo.n;He 3a H3pa.n;y .n;oKTopcKHx .n;HcepTa:u;Hja H 3a 
HayqHOHCTpa)I(HBaqJ<H pa,n;. 

Y CTaHOBa je IIpHJIO)I(HJia: IlJiaH H 6yJ,IeT rrpe,n;BHJjeH 3a peaJIH3aD;HJY 
HayqHOHCTpa)I(HBalJKOr pa.n;a, YrOBOpe 0 capa.,n:IbH ca ca ,n;pyrHM BHCOKOIDKOJICKHM 
ycTaHOBaMa H aKpe.n;HTOBaHHM HHCTHTYTHMa H Me]j)'HapO,l1;HHM opraHH3aD;HjaMa, KaO H 
IJpHJIOr 0 )1;0CTyrrHHM 6a3aMa IIO,l1;aTaKa H 6H6JIHOTel1KHM pecypCHMa. 

Y CTaHOBa pe,n;OBHO rrpaTH KBaJIHTeT CTy,n;HjCKOr rrporpaMa Kp03 rrepHO,l1;H11HY 
crro.Jbamlhy H YHYTpamlhy rrpoBepy. 

Y CTaHOBa rrepHO,l1;Hl1HO rrpeHCIIHTyje H yHarrpe]jyje CTpaTerHjy o6e36e]jelba 
KBaJIHTeTa. Y CTaHOBa je IIpHJIO)I(HJia CBe ycJIOBe 3a CIIpOBOJjelbe CaMOBpe,n;HOBalha. 

<l>opMHpanaje KoMHCHja 3a KBaJIHTeT o.n; 711JlaHoBa H3 CBHX CTPYKTypa 
KoMHCHja 3a aKpe,n;HTa:u;Hjy H rrpoBepy KBaJIHTeTa, YTBP.D:HJia je .n;a BHCOKOmKoJicKa 

ycTaHOBa YHHBEP3HTET Y KPArYJEBey - <DAKYJITET HH)KElliEPCKHX 
HAYKA 3a cTy,n;HjcKH rrporpaM ~OKTopcKe cry~nje HH,l(YCTPHJCKO 
HH)KElliEPCTBO H HH)KElliEPCKH MEHAJ.IMEHT y OKBHPY rro.Jba TeXHHqJ(O
TeXHOJIOIDKHX HaYKa HCIIYJbaBa CTaH,n;ap.n; y IIOrJie,n;y KBaJIHTeTa czy,n;HjCKOr rrporpaMa 
IIpOIIHCaHe IJpaBHJIHHKOM 0 CTaH.n;ap.n;HMa H IIOCTYIIKY 3a aKpe,n;HTaD;Hjy BHCOKOIDKOJICKHX 
ycTaHOBa H CTY.D:HJCKHX rrporpaMa. 

lfMajyJm: y BH.D:Y ,n;a je BHCOKOIDKOJICKa ycTaHOBa HCIIYHHJia CTaH,n;ap.n;e 3a 
aKpe,n;HTa:u;Hjy cry~njcKor nporpaMa rrporrHcaHe IIpaBHJIHHKOM o CTaH,n;ap,n;HMa H rrocTyrrKy 
3a aKpe,n;HTaD;Hjy BHCOKOIDKOJICKHX ycTaHOBa H CTY.D:HjCKHX IIpOrpaMa, O,l1;Jiy<IeHO je KaO y 
)1;HCII03HTHBY. 

YnyTCTBO o npaBHOM cpe~cTBy: IIpoTHB oBe O.D:JIYKe MO)I(e ce H3jaBHTH )l(aJI6a 
Ha:u;HOHaJIHOM caBeTy 3a BHCOKO o6pa30Balhe y poKy o.n; 30 .n;aHa o.n; .n;ana rrpHjeMa. 

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




