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РЕПУБЛИКА С РБИЈА
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Национално тело за ак р едитациј у
и пров е р у ква л и тета у високом

образоваљу

Број:

6l2-00-00293/6/20 19-03
Датум: 04.10.20 19. године
Булевар Михајла Пупина 2

УЈЕВ

Бе оград

На основу члана
РС" број

проверу

23. став 8. тачка 1. Закона о високом образовању ("Сл. гласник
88/20 17, 27/20 18 - др. зако н и 73/20 18) и Одлуке Комисије за акредитациј у и
квалитета број 612-00-00293/5/20 19-03 од 03. 10.2019. године, Национално тело

за акредитацију и проверу квал итета у високом образовању издаје

УВЕРЕЊЕ
о акредитац11ј11 студијс ког пр ограма
мастер академских студ ија

Универз итет у Крагујевцу

Сестре Јањић

6,

Крагујевац, ПИБ :

стандарде

прописане

студијских

програма

Факултет инжењерских наука , са седиштем у

-

101576499,

Правилником
("Службени

о

Матич ни број:

стандардима

гласник

РС",

и

број

071513 14,

испунио је

поступку за акредитациј у

13/20 19),

за

акредитациј у

студијског програма мастер академских студија

-

поља техничко

(деведесетшест) студената у седи шту

-

технолошких наука, за упис

96

Машинско инжењерство у оквиру

установе.

Достављено:
-

ДИР ЕКТОР

ВИСОКО ШК ОЛСКОЈ уста н ови

- арх иви

Проф. др Јелен а Кочовић

Ј f-() L~ц_/})'
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РЕПУБЛИКА СРБИЈА

КОМИСИЈА ЗА АКРЕДИТАЦИЈУ И

ПРОВЕРУ КВАЛИТЕТА
Број:

612-00-00595/2013-04
24.05.2013. године
Београд

УВЕРЕЊЕ
О АКРЕДИТАЦИЈИ СТУДИЈСКОГ ПРОГРАМА
МАСТЕР АКАДЕМСКИХ СТУДИЈА

УНИВЕРЗИТЕТ У КРАГУЈЕВЦУ

са седиштем у Сестре Јањић

07151314,

6,

- ФАКУЛТЕТ

КРАГУЈЕВАЦ, ПИБ:

ИНЖЕЊЕРСКИХ НАУКА

101576499,

Матични број:

испунио је стандарде прописане Правилником о стандардима и поступку за

акредитацију високошколских установа и студијских програма ("Службени гласник

РС" број

106/06, 112/08),

студије

МАШИНСКО ИНЖЕЊЕРСТВО у оквиру поља техничко-технолошких

-

за акредитацију студијског програма мастер академске

наука и то за упис

96 (деведесетшест) студената у седишту Установе.
Ово уверење издаје се на основу члана 16. став 5. тачка 1) Закона
образовању ("Службени гласник РС" број 76/05, 100/07, 97/08, 44/10).

Достављено:
-

ВИСОКОШКОЛСКОЈ установи

- архиви КАПК

о високом

