РЕПУБЛИКА СРБИЈА
К О М И С И Ј А ЗА А К Р Е Д И Т А Ц И Ј У И
ПРОВЕРУ КВАЛИТЕТА

УВЕРЕЊЕ
О А К Р Е Д И Т А Ц И Ј И В И С О К О Ш К О Л С К Е УСТАНОВЕ

УНИВЕРЗИТЕТ ОДБРАНЕ са седиштем у Генерала П а в л а Ј у р и ш и ћ а Штурма
број 33 у Београду, испунио је стандарде за акредитацију високошколских установа,
прописане Правилником о стандардима и поступку за акредитацију високошколских
установа и студијских програма („Службени гласник P C " број 106/06).
Ово уверење издаје се на основу члана 16. став 5. тачка 1.) Закона о високом
образовању („Службени гласник PC" број 76/05).

Број: 612-00-498/2009-04
Београд, 30. 04. 2010. године
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Б е о г р ад

На основу члана 14. став 1. тачка 7. и члана 16. став 5. Закона о високом образовању
(„Службени гласник P C " број 76/05) и члана 10. став 3. Правилника о стандардима и
поступку за акредитацију високошколских установа и студијских програма („Службени
гласник P C " број 106/06), Комисија за акредитацију и проверу квалитета, на седници
одржаној 30. 04. 2010. године, донелаје:

ОДЛУКУ
о акредитацији в и с о к о ш к о л с к е установе

Утврђује се да У Н И В Е Р З И Т Е Т О Д Б Р А Н Е са седиштем у Генерала П а в л а
Ј у р и ш и ћ а Ш т у р м а број 33 у Београду, испуњава прописане стандарде за акредитацију
високошколских установа.
О утврђеној акредитацији из става 1. ове одлуке Комисија за акредитацију и проверу
квалитета издаје Уверење.
Образложење

Министарство одбране је дана 12. 03. 2009. године под бројем 612-00-498/2009-04.
Поднело захтев захтев за акредитацију Универзитета одбране са седиштем у Генерала
Павла Јуришића Штурма број 33 у Београду.
Уз захтев за акредитацију, достављена је документација, која је прописана чланом 4.
Правилника о стандардима и поступку за акредитацију високошколских установа и
студијских програма („Службени гласник P C " број 106/06).
На основу чл. 6. и 7. Правилника о стандардима и поступку за акредитацију
високошколских установа и студијских програма, Комисија за акредитацију и проверу
квалитета, образовала је поткомисију ради утврђивања чињеница од значаја за доношење
одлуке о захтеву за акредитацију и одредила рецензенте.
Извештај рецензената, о извршеној анализи достављене документације са оценом,
извештај поткомисије, који садржи и оцену, сачињен након спроведеног непосредног увида у
рад Универзитета одбране, и предлог одлуке, достављени су Комисији за акредитацију и
проверу квалитета.
Комисија за акредитацију и проверу квалитета, утврдила је да Универзитет одбране,
има укупно 162 наставника са пуним радним временом, 61 наставника ангажованих са
непуним радним временом, 16 професора војних вештина, 42 наставника војних вештина, 5

наставника физичког васпитања, 8 наставника страних језика као и 12 сарадника са научним
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звањима и 153 сарадника ангажованих са пуним радним временом, 501.388 m бруто
простора за извођење наставе за укупно 1890 студената.
Универзитет одбране у Београду је самостална високошколска установа која обавља:
основне академске студије, основне струковне студије, дипломске академске студије мастер, специјалистичке струковне студије, специјалистичке академске студије и докторске
студије, као и друге облике стручног образовања за потребе Министарства одбране и Војске
Србије; основна, примењена и развојна истраживања у области одбране и безбедности, као и
истраживања која су у функцији развоја образовне делатности и обављања послова у
Министарству одбране и Војсци и друге делатности, односно послове у складу са Статутом
Универзитета. Задаци Универзитета су преношење стручних и научних знања и вештина и
развој науке, у циљу обезбеђења и унапређења политике квалитета у систему одбране.
Основни задаци показују сврху постојања установе, одређују општи правац њене делатности,
формално су усвојени од стране органа управљања установе и јавно су објављени. Све
активности установе, а посебно развој студијских програма, су у складу са основним
задацима и циљевима и периодично се унапређују.
Планирање је засновано на систематичном и сталном прикупљању података и
њиховој стручној анализи, плански документи постоје, и примењују се у пракси. Статутом и
другим актима Универзитета извршена је систематизација послова и постављена унутрашња
организација, чиме је обезбеђено одговарајуће планирање и контрола квалитета рада.
Планирањем се обезбеђује целисходно ангажовање расположивих ресурса Универзитета.
Универзитет ће према планским документима континуирано спроводи поступак планирања
на основу систематске анализе свих неопходних чинилаца и контроле квалитета студијских
програма, наставе, научног рада и радних услова. Планови рада су разрађени и доступни
свим носиоцима реализације. Периодичним анализама ће остваривати увид у процес
реализације, ради предузимања конкретних мера за обезбеђење квалитета. Контрола је
процесна функција руковођења у образовном процесу Универзитета ће се спроводити ради
провере квалитета и континуитета реализације образовног садржаја и резултата свих облика
својих образовних, научних и истраживачких делатности.
Универзитета одбране је самостална високошколска установа са правима, обавезама
и одговорностима утврђеним Законом о високом образовању, Законом о одбрани, Законом о
Војсци, и Статутом Универзитета.
Универзитета одбране у свом саставу има факултете: Војну академију и Медицински
факултет Војномедицинске академије.
Организациона структура и систем управљања обезбеђују постизање основних
задатака и циљева. Овлашћења и одговорности органа управљања, стручних органа
високошколске установе, као и студентског парламента утврђени су Статутом
високошколске установе. Орган управљања Универзитета је Савет, који има 19 чланова, од
којих су 13 представници Универзитета, три члана именује Влада Републике Србије, а три
члана бира Студентски парламент.
Орган пословођења Универзитета је ректор. Ректор је самосталан у обављању послова
из свог делокруга рада, а за свој рад и рад Ректората одговара Савету. Надлежности и
одговорност Ректора, начин и поступак избора и разрешења уређују се Статутом.
Стручни орган Универзитета је Сенат. Сенат је највиши стручни орган Универзитета
који одлучује о питањима од интереса за реализацију наставе и научноистраживачког рада.
Наставно-научно веће Војне академије је највиши стручни орган одговоран за
реализацију научног и наставног рада у Војној академији. Стара се о организацији и
извођењу наставе, научнообразовном и научноистраживачком раду и развоју наставнонаучног подмлатка.

Наставно-научно веће Медицинског факултета Војномедицинске академије одговорно
је за реализацију научног и наставног рада у оквиру Медицинског факултета. Веће се стара о
организацији и извођењу наставе, научнообразовном и научноистраживачком раду и развоју
наставно-научног подмлатка.
Студијски програми високошколске установе су у складу са основним задацима и
циљевима високошколске установе. Високошколска установа има акредитоване следеће
студијске програме који се реализују у оквиру организационих јединица факултета:
Војна академија
Основне академске студије:
- у пољу друштвено хуманистичких наука: Менаџменту одбрани,
- у пољу техничко-технолошких наука: Војномашинско инжењерство,
Војноелектронско инжењерство,
Војнохемијско инжењерство,
Војно ваздухопловство
Дипломске академске студије:
- у пољу друштвено хуманистичких наука: Менаџменту одбрани,
- у пољу техничко-технолошких наука: Војномашинско инжењерство,
Војноелектронско инжењерство,
Војнохемијско инжењерство,
Војно ваздухопловство
Докторске академске студије:
-

у пољу друштвено хуманистичких наука: Менацменту одбрани,
у пољу техничко-технолошких наука: Војномашинско инжењерство

Медицински факултет Војномедицинске академије:
-

у пољу медицинских наука:

Интегрисане академске студије за доктора медицине
Специјалистичке академске студије: Трауматологија,
Медицинска токсикологија,
Фармакокинетика и биоеквиваленција
лекова,
Докторске академске студије: Биомедицина
Садржај квалификација и диплома појединих врста и нивоа студија одговарају
карактеру и циљевима студијских програма. Студијски програми имају усклађену структуру
и примерене методе учења. Студијски програми су повезана и усклађена целина и обухватају
циљеве, структуру и садржај, политику и процедуру уписа студената, методе учења и начин
провере знања, исходе учења и компетенције студената, а сваки предмет из студијског
програма је исказан бројем ЕСПБ бодова. На основу члана 33. Закона о високом образовању,
Универзите одбране је испунио услов да буде акредитован као високошколска установа са
статусом универзитета, јер има акредитоване академске студијске програме на свим нивоима
студија у оквиру три поља: у пољу друштвено хуманистичких наука, у пољу техничкотехнолошких наука и у пољу медицинских наука.
Наставници су ангажовани на укупно 73 пројеката од којих су 11 у области
фундаменталних наука које финансира ресорно министарство. На пројектима је тренутно
ангажовано укупно 165 наставника и сарадника. Установа остварује сарадњу са више
истраживачких установа у земљи и иностранству.

Из прегледа публикација у предходној години се види да је укупни број
публикација у установи 212, од чега је 37 радова међународног значаја, 11 књига и
монографија, 95 радова у часописима националног значаја, a 56 су радови сапштени на
научним скуповима. Укупан број ангажованих наставника на Универзитету одбране је 235.
Универзитет одбране је испунио услов да буде акредитован као научно истраживачка
установа у области техничко-технолошких и друштвено-хуманистичких и медицинских
наука. У наредном периоду је непходно интензивирати научно истраживачку делатност,
равномерно у сва три поља у којима установа реалзује програме докторских студија.
Садржај и резултати научноистраживачког, и стручног рада установе усклађени су
са циљевима високошколске установе.
Установа обезбеђује наставницима и сарадницима услове за научно и
професионално напредовање и развој, научни и истраживачки рад. Високошколска
установа у наредном периоду је у обавези да развије поступак и критеријуме за
систематско праћење и оцењивање обима и квалитета научноистраживачког рада
наставног особља. Од укупног броја наставника запослених са пуним радним временом у
високошколској установи део наставника има цитираност радова у часописима који су
обухваћени одговарајућим листама цитираности.
Укупан број наставника ангажованих на студијским програмима које реализује
високошколска установа је довољан да покрије укупан број часова наставе на свим
студијским програмима које самостална високошколска установа реализује. На Универзиту
одбране је ангажовано у пољу Природно-математичких наука 4 наставника, у пољу
Друштвено-хуманистичких наука 30 наставника, у пољу Медицинских наука 115 наставника
и у пољу Техничко-технолошких наука 74 наставника, што чини укупно 223 наставника
(редовних професора, ванредних професора и доцената).
Просечно оптерећење у оквиру организационих јединица факултета Војна академија и
Медицинског факултета Војномедицинске академије наставника је 4,06 а сарадника 4,2
часова активне наставе недељно. Наставници ангажовани са пуним радним временом држе
83.72% активне наставе. Ангажовање по појединачном наставнику ни у једном случају није
веће од 12 часова активне наставе недељно.
На основу приложених референци и листе предмета на којима су наставници
ангажовани следи да су наставници компетентани за предмете које изводе, наставници
испуњавају стандарде за дато научно поље. Сви ови подаци су јавно доступни на сајту
установе. Компетенција наставника је оцењивана при акредитацији сваког појединачног
студијског програма, и решења о акредитацији појединих студијских програма садрже
детаљне податке о компетенцијама наставника.
Величина група за предавања и вежбе одговара Допуни стандарда за акредитацију
студијских програма у оквиру одговарајућих научних поља.
Високошколска установа је у обавези да бира у звање асистента студенте докторских
студија који су претходне нивое студија завршили са укупном просечном оценом најмање
осам. На високошколској установи су акредитовани студијски програми докторских студија
у три поља у оквиру којих се и изводи настава на основним, мастер и специјалистичким
студијама па се установи препоручује да у настави ангажује студенте докторских студија.
За све наставнике и сараднике који су ангажовани са пуним радним временом
приложене су копије радних књижица и докази да су наставници запослени у одговарајућој
организационој јединици са пуним радним временом. За наставнике и сараднике ангажоване
са непуним радним временом приложени су уговори. Приложене су сагласности за
наставнике ангажоване у установи са непуним радним временом.

Установа располаже довољним бројем квалификованог особља за обављање
библиотечких послова, послова информационих система, секретарских послова и послова
студентске службе.
Конкурс за упис студената садржи: број студената за одређене студијске програме,
услове за упис, мерила за утврђивање редоследа кандидата, поступак спровођења конкурса,
начин и рокове за подношење жалбе на утврђени редослед, као и висину школарине. За упис
на студије првог степена кандидати полажу пријемни испит у складу са статутом
високошколске установе и редослед кандидата утврђује се на основу општег успеха
постигнутог у средњем образовању и резултата на пријемном испиту. Високошколска
установа прати успех студената и њихово напредовање на сваком од студијских програма.
Успешност студента у савлађивању појединог предмета се прати и вреднује током извођења
наставе. У предходне две године је дипломирало 174 студената. Наведено је да у установи
студира 617 студената као и да је просечна оцена студената 7,69.
Обезбеђен одговарајући простор за извођење наставе. Простор којим располаже
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Универзитет и његове организационе јединице износи бруто 501.388 m .
Простор и опрема Универзитета и његових организационих јединица омогућавају
квалитетно извођење различитих облика наставе и испуњавају стандарде за реализацију
студијских програма. Расположиви простор обухвата амфитеатре, слушаонице, учионице,
лабораторије, библиотеке, читаонице, рачунарске учионице,
простор за смештај
интернатског типа, спортски центар, спортске терене и пиштољску стрељану. У овом
простору и са доступном опремом могу се организовати различити облици наставе, спортски,
културни и забавни садржаји.
Обезбеђени су простор и опрема за рад наставника, сарадника, ненаставног особља,
рад органа управљања, руковођења и пословођења.
Расположиви простор задовољава одговарајуће урбанистичке, техничко-технолошке и
хигијенске услове. Објекти имају грађевинске и употребне дозволе.
За потребе наставе користе се преносиви рачунари, пројектори, графоскопи, платна за
пројекцију, пресеци и панои и слична наставна средства. Лабораторије су опремљене
уређајима неопходним за квалитетно извођење наставе.
Медицински факултет, за потребе наставе и у циљу реализације клиничке обуке
студената, користи простор
Војномедицинске академије.
Део
практичне наставе
Медицинског факултета организује се у Клиничко-болничком центру Звездара, док се део
практичне наставе Војне академије организује коришћењем капацитета Војнотехничког
института, ТРЗ Крагујевац и ЦУК АБХО.
Ректорат Универзитета располаже задовољавајућим простором за рад Ректората,
Савета, Сената и стручних већа Универзитета. Опрема којом располаже Ректорат
квантитативно и квалитативно задовољава постојеће потребе и обим рада.
Библиотеку Универзитета чине библиотека Војне академије и стручна библиотека
Института за научне информације Војномедицинске академије. Ове библиотеке су стручнонаучног карактера, а њихова делатност је у функцији наставно-научних и истраживачких
процеса на Универзитету.
Библиотеке у својим фондовима имају преко 125.000 библиотечких наслова.
Библиотеке су претплаћене на најпознатије електронске базе биомедицинске и научне
публицистике, а располажу и одговарајућом уџбеничком литературом, практикумима,
атласима, речницима, енциклопедијама и стручним публикацијама усклађеним са потребама
студената и захтевима студијског програма, како за одвијање наставног процеса, тако и за
научноистраживачки рад. Библиотека обезбеђује покривеност свих предмета у оквиру

студијских програма, доступност фонду, расположивост читаонице
квалификованих бибилиотечких радника најмање 12 часова у току дана.

и

стручну помоћ

Библиотека сарађује са универзитетским и другим библиотекама, установама за
образовање, науку и културу, издавачким кућама, књижарама и њиховим удружењима.
Студентима су на располагању учионице са савременом рачунарско-информатичком
опремом.
Информациону подршку на Универзитету врше: Центар за Болнички Информациони
Систем ВМА (БИС-ВМА), за студијске програме у области медицине, и Центар за
информатику, симулације и учење на даљину Војне академије, за остале студијске програме.
Они пружају рачунарску подршку кроз набавку и софтверско одржавање рачунарске опреме
и рачунарске мреже за потребе Ректората и универзитетских јединица, као и везу са
Интернетом која се остварује преко рачунарске мреже.
Установа има јавну стратегију обезбеђења квалитета наставног процеса, управљања
високошколском установом, ненаставних активности као и услова рада и студирања и има
посебну комисију за обезбеђење квалитета, из реда наставника, сарадника, ненаставног
особља и студената.
Високошколска установа спроводи стратегију обезбеђења квалитета прати квалитет
извођења наставе, обављања испита, успешност студената у студирању у целини и на
појединачним предметима и квалитет уџбеника. Установа је сачинила и приложила Извештај
о самовредновању којим је обухваћен и спроведен систем самовредновања уз активно
учествовање студената, и у којем је разматрена оцена студената о квалитету наставног
процеса.
Установа је јавно објавила основне задатке, циљеве, опис студијских програма и друге
релевантне податке који омогућавају студентима и потенцијалним студентима да донесу
одговарајуће одлуке о свом образовању. Установа је објавила листу наставника и сарадника
са подацима о њиховим квалификацијама и ангажовању у високошколској установи.
Имајући у виду да је високошколска установа је испунила стандарде за акредитацију
високошколске установе прописане Правилником о стандардима и поступку за акредитацију
високошколских установа и студијских програма, одлучено је као у диспозитиву.
Упутство о правном средству: Против ове одлуке може се изјавити жалба
Националном савету за високо образовање у року од 30 дана од дана пријема.

Достављено:
- високошколској установи
- архиви

