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Академија струковних 
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Висока школа Висока школа 
струковних студија  

 

Адреса: Београд, Булевар краља Александра 73/II 
Web адреса: www.arh.bg.ac.yu 

 

Образовно-научно/образовно-уметничко поље 

Природно-
математичке 
науке 

Друштвено-
хуманистичке 
науке 

Медицинске науке Техничко-
технолошке 
науке 

Уметност 
 

 
 

Број наставника Предавачи 
 

Професори 
стр.студ. 

Доценти 
 

Ванредни 
професори 

Редовни 
професори 

Са пуним радним временом  -  - 31 17 20 

Са непуним радним временом - - 1 5 4 

Укупан број  - - 32 22 24 

Укупан број наставника 78 

  

Број сарадника Сарадници  у 
настави, 
Сарадници ИПЦ 

Асистенти 
приправници, 
Асистенти 

Виши стр.сарадници, 
Самост.стр.сарадници 

Са пуним радним временом 8 45 16 

Са непуним радним временом 2 2 1 

Укупан број сарадника 10 47 11 

 
 

Студије   Број часова  активне наставе у установи 
на програмима који се акредитују 

 *Број 
студената  

Коју држе 
наставници   

Коју држе 
сарадници 
 

Основне академске студије    720 167 441 

Дипломске академске студије 320 229 208 

Специјалистичке академске студије 30 20 60 

Докторске студије 105 44 0 

Основне струковне студије   - - - 

Специјалистичке струковне студије - - - 

Укупно  1175 460 709 

*Укупан број студената на програмима који се акредитују- број студената у првој години помножен 
бројем година трајања студијских програма 

 

Простор, Библиотека 516,72 м2 

Простор, укупна квадратура 6510,71 м2 

Укупан број библиотечких јединица из области из које се изводи наставни 
процес  

11.350 

Укупан број рачунара у рачунарским учионицама 58 

 



Стандард 1: Основни задаци и циљеви високошколске установе 
Високошколска установа има утврђене основне задатке и циљеве који су у складу са циљевима високог образовања, који су 
утврђени законом. 

Основни задаци Aрхитектонског факултета Универзитета у Београду јесу да омогући највише 

академске стандарде и обезбеди стицање знања и вештина у складу са потребама друштва и 

пројектованим националним развојем. Задаци и циљеви дефинисани су Стратегијом обезбеђења и 

унапређења квалитета (Службени билтен АФ 78/08). 

Архитектура и урбанизам, као образовне области, и грађена средина, као физички оквир, на 

различитим нивоима утичу на развој друштва, а посебно на успостављање културног миљеа. У 

складу с тим, циљеви Факултета су образовни, васпитни и културолошки.  

Факултет ће своју образовну делатност развијати на сва три нивоа студија поштујући 

мултидисциплинарност матичних области, и тежећи ка пуном препознавању њихових специфичности 

у формалном легислативном оквиру као и у промоцији Факултета као регионалног центра 

изузетности. 

Факултет ће активно учествовати у процесима дефинисања квалификационих оквира у матичним 

дисциплинама, као и усаглашавања формалних и суштинских услова у области образовања са 

надлежним струковним удружењима и организацијама, а у циљу унапређења компетенција свршених 

студената и пружања адекватног основа за њихово укључивање у професионалну праксу. 

 

Развојни циљеви Факултета су: 

-  Континуално унапређење квалитета на Факултету, ради достизања међународно признатих 

стандарда у области високог образовања архитеката и научноистраживачког и уметничко-

истраживачког рада, 

-  Побољшање научноистраживачког и уметничког рада наставног особља уз имплементирање у 

образовни процес, 

-  Унапређење статуса Факултета у систему квалификација, организације студијских програма, 

финансирања и услова за избор наставника, у складу са специфичностима дисциплина 

архитектуре и урбанизма, 

-  Успостављање ефикасне сарадње са професионалним организацијама и удружењима, 

-  Унапређење међународне сарадње у области наставе и истраживања, 

-  Развој нових студијских програма, 

-  Развој програма за образовање током читавог живота, 

-  Перманентна едукација особља и промовисање културе квалитета. 

 

Средњорочни циљеви су: 

-  Унапређење наставе и услова рада, 

-  Успостављање партнерских односа са институцијама и организацијама заинтересованим за 

резултате истраживања у областима архитектуре и урбанизма, 

-  Остваривање процеса међународног признавања квалификација и диплома стечених на 

Факултету. 

Краткорочни (оперативни) циљеви дефинисани су кроз мере за обезбеђење и унапређење квалитета. 

Публикација установе, или сајт установе - Прилог 1.1. 
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Стандард 2: Планирање и контрола 

Да  би остварила основне задатке и циљеве, високошколска установа врши планирање и  контролу резултата свих облика 

својих образовних, научних, уметничких, истраживачких и стручних активности у оквиру своје делатности. 

Факултет у остваривању основних задатака и циљева врши планирање: 

 

-процеса наставе на свим степенима студија, 

-научно-истраживачког и стручно-уметничког рада, 

-међународне сарадње Факултета, 

-доношења општих аката, 

-финансијског пословања, 

-организовања изложби и научних скупова, и 

-одржавања седница стручних органа и органа управљања. 

 

Контролу задатака и циљева Факултет врши кроз рад: 

 

-Савета, 

-Наставно-научног већа, 

-Изборног већа, 

-Комисије за обезбеђење и унапређење квалитета, 

-Комисије за спровођење поступка студентског самовредновања и др. 

 

Факултет врши контролу: студијских програма, наставног процеса, научно-истраживачког, уметничког 

и стручног рада, наставника и сарадника, уџбеника и других публикација, финансирања и простора и 

опреме, у складу са општим актима Факултета (Статут, Правилник о обезбеђењу и унапређењу 

квалитета). 

Усвојени план рада установе-  Прилог 2.1 

Годишњи извештај установе или сродан документ- Прилог 2.2 

Статут АФ-Прилог 3.1 (Службени билтен АФ 80/08) 

Правилник о обезбеђењу и унапређењу квалитета – Прилог 12.6 (Службени билтен АФ 81/08) 
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Стандард 3: Организација и управљање 

Високошколске установа има организациону структуру и систем управљања који обезбеђују постизање задатака и циљева 

високошколске установе.  

Организације рада, организациони делови и њихов делокруг, утврђују се у складу са потребама и 

плановима рада и развоја Факултета, тако да се обезбеди јединство процеса рада,  пуна запосленост 

и рационално коришћење знања и способности запослених. 

У зависности од врсте послова, међусобне сродности и функционалне повезаности сви послови 

обављају се у оквиру следећих организационих јединица: 

Наставни, научни, уметнички и стручни рад: 

1. Департмани, 

2. Катедре, 

3. Студији, 

4. Лабораторије, 

Стручни, управно-административни и технички послови: 

5. Центри,  

6. Стручне службе и 

7. Комерцијалне службе. 

Департмани на Факултету су: 

1. Департман за архитектуру; 

2. Департман за урбанизам и 

3. Департман за архитектонске технологије; 

Орган Управљања Факултетом је Савет. 

Савет има 23 чланa, и то: 

1. петнаест чланова које  бирају запослени, 

2. четири члана из реда студената, које бира Студентски парламент и 

3. четири члана које именује оснивач. 

Департмани предлажу тринаест чланова Савета, а запослени у ваннастави два члана. Чланови 

Савета бирају се тајним гласањем на седници Наставно-научног већа. Мандат чланова Савета траје 

три године, осим чланова Савета из реда студената који се бирају на једну годину. 

Овлашћења и надлежности Савета дефинисани су Статутом АФ, чланови 33-36. 

Орган пословођења Факултетом је Декан. 

Декану у раду помажу продекани. 

Број и надлежности продекана дефинишу се на основу одлуке Савета, на предлог кандидата за 

декана. 

Овлашћења и надлежности пословодног органа дефинисани су Статутом АФ, чланови 20-32. 

Стручни органи на нивоу Факултета су Наставно-научно веће, Изборно веће и Веће докторских 

студија, Већа департмана и Већа године (Статут АФ, чланови 37-51.). 

Табела 3.1 . Листа организационих јединица у саставу установе 

Статут установе - Прилог 3.1, (Службени билтен АФ 80/08)  

Списак чланова Савета високошколске установе -Прилог 3.2             

 

../TABELE/Tabela%203.1.doc
../PRILOZI/Prilog%203.1%20Statut%20ustanove.pdf
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Стандард 4: Студије 
Садржај квалификација и диплома појединих врста и нивоа студија одговарају карактеру и циљевима студијских програма. 
Студијски програми високошколске установе су у складу са основним задацима и циљевима и служе њиховом испуњењу. 
Високошколска установа систематично и ефективно планира, спроводи, надгледа, вреднује и унапређује квалитет студијских 
програма. 

Архитектонски факултет Универзитета у Београду организује и реализује студије у области 

архитектуре и урбанизма, у оквиру следећих образовно-научних, односно образовно–уметничких 

поља: 

1) Техничко-технолошке науке, и 

2) Уметност, 

као и у оквиру појединих дисциплина из поља друштвено-хуманистичких наука. Настава се реализује 

кроз следеће студијске програме: 

1. Основне академске студије архитектуре 

Инжењер архитектуре / Bаchelor of Architecture 

Главни циљеви основних академских студија архитектуре су: 

- Оспособљавање студената за развој и примену научних, стручних и уметничких достигнућа у 

области архитектуре, урбанизма, архитектонског инжењерства и технологија. Подразумева се и 

стицање одређених примењених знања и вештина ради могућности конкурисања на тржишту 

рада. 

- Стицање права на наставак образовања на дипломским - мастер студијама из области 

архитектуре, урбанизма или других сродних области. 

Квалификације које означавају завршетак основних академских студија стичу студенти: 

- који су показали знање у области архитектуре и урбанизма које се заснива на претходном 

образовању и које је на нивоу који омогућава корићшење стручне литературе, али 

истовремено обухвата неке аспекте који се ослањају на кључна знања њиховог поља 

студирања; 

- који су у стању да примене своје знање и разумевање на начин који указује на 

професионални приступ послу или звању и који имају способности које се најчечше исказују 

смишљањем и одбраном аргумената и решавањем проблема унутар поља студирања; 

- који имају способност да прикупљају и тумаче потребне податке; 

- који имају способност размишљања о релевантним друштвеним, научним или етичким 

питањима; 

- који су у стању да о свом раду и резултатима рада обавештавају стручну и ширу јавност; 

- који су развили способности које су неопходне за наставак студија. 

2. Дипломске академске студије архитектуре 

Дипломирани инжењер архитектуре / Master of Architecture 

Основни циљеви дипломских академских студија архитектуре су: 

- Оспособљавање студената за самосталну и одговорну примену научних, стручних и 

уметничких достигнућа у области архитектуре, урбанизма и архитектонских технологија. 

- Овладавање способностима за континуално унапређивање знања и вештина неопходних у 

професионалној пракси („Лифе лонг леарнинг“ абилитy). 

- Стицање професионалне квалификације (улазног основа за лиценцу) за послове у области 

урбанистичког и просторног планирања, архитектонско-урбанистичког пројектовања и 

реализације архитектонских објеката.   

- Стицање права на наставак образовања на докторским академским студијама из области 

архитектуре, урбанизма или сродних научних и уметничких области.  

Квалификације које означавају завршетак дипломских академских студија стичу студенти: 



- који су показали знање и разумевање у области архитектуре и урбанизма, које допуњује 

знање стечено на основним академским студијама и представља основу за развијање 

критичког мишљења и примену знања; 

- који су у стању да примене знање у решавању проблема у новом или непознатом окружењу у 

ширим или мултидисциплинарним областима унутар образовно-научног односно образовно-

уметничког поља студија; 

- који имају способност да интегришу знање, решавају сложене проблеме и да расуђују на 

основу доступних информација које садрже промишљања о друштвеним и етичким 

одговорностима повезаним са применом њиховог знања и судова; 

- који су у стању да на јасан и недвосмислен начин пренесу знање и начин закључивања 

стручној и широј јавности; 

- који поседују способност да наставе студије на начин који ће самостално изабрати. 

3. Специјалистичке академске студије 

Дипломирани инжењер архитектуре -специјалиста / Master of Architecture – Specialist 

Квалификације које означавају завршетак специјалистичких академских студија стичу студенти: 

- који су показали продубљено знање, разумевање и способности у одабраним ужим научним и уметничким 

областима специјализације, засновано на знању и вештинама стеченим на дипломским академским студијама и 

одговарајуће је за истраживање у датим ужим научним и уметничким областима студија; 

- који су у стању да примене стечено продубљено знање, разумевање и способности стечене током специјалистичких 

студија за успешно решавање сложених проблема у новом или непознатом окружењу, у ужим научним и уметничким 

областима студија; 

- који имају повећану способност да повежу стечена знања и решавају сложене проблеме, да расуђују и да на основу 

доступних информација доносе закључке који истовремено садрже промишљања о друштвеним и етичким 

одговорностима повезаним са применом њиховог знања и судова; 

- који су у стању да ефикасно прате и усвајају новине и резултате истраживања у области специјализације и да на 

јасан и недвосмислен начин пренесу своје закључке, знање и поступак закључивања стручној и широј јавности. 

4. Докторске академске студије архитектуре 

Доктор техничких наука – архитектура / PhD in Architecture 

Доктор уметности – дизајн / PhD in Design (Architectural & Urban Design)  

Квалификације које означавају завршетак докторских студија стичу студенти: 

- који су показали систематско разумевање архитектуре и урбанизма; 

- који су савладали специфичне вештине и методе истраживања на том пољу; 

- који су показали способност конципирања, пројектовања и примене; 

- који су показали способност прилагођавања процеса истраживања уз неопходан степен академског 

интегритета; 

- који су оригиналним истраживањем и радом постигли остварење које проширује границе знања, које је 

објављено и које је референца на националном и међународном нивоу; 

- који су способни за критичку анализу, процену и синтезу нових и сложених идеја; 

- који могу да пренесу стручна знања и идеје колегама, широкој академској заједници и друштву у 

целини; 

- који су у стању да у академском и професионалном окружењу промовишу технолошки, друштвени или 

културни напредак. 
Табела 4.2. Листа студијских програма који се реализују у високошколској установи   

Распоред часова за текућу школску годину, програма који се реализују у високошколској установи -Прилог 4.2,  
Одлуке о прихватању студијских програма усвојене од стране стручних органа високошколске установе-Прилог 4.3 
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Стандард  5 : Научноистраживачки и уметничкоистраживачки рад 

Високошколска установа која остварује академске студије има организован научноистраживачки и уметнички рад. 

Архитектонски факултет Универзитета у Београду представља најрепрезентативнију истраживачку 

институцију у области архитектуре и урбанизма у нашој земљи, као и  Као институција овако високог 

ранга, представља посебно атрактивну средину за развој, унапређење и актуелизацију ове 

професије, која у свом корпусу обухвата друштвено-хуманистичке, техничко-технолошке и уметничко-

филозофске аспекте. Архитектонски факултет непрекидно осмишљава, припрема и реализује 

научноистраживачке и уметничке, стручне и друге врсте програма, као и националне и међународне 

пројекте. Такође, утврђује поступак и критеријуме за систематско праћење и оцењивање обима и 

квалитета научноистраживачког, односно уметничког рада наставног особља. Садржај и резултати 

научноистраживачког, уметничког и стручног рада установе усклађени су са циљевима високошколске 

установе и са националним и европским циљевима и стандардима високог образовања. 

Архитектонски факултет подстиче и обезбеђује услове наставном особљу да се активно бави 

научноистраживачким, уметничким и стручним радом и да што чешће објављује резултате тог рада. 

Истраживачка делатност запослених остварује се: преузимањем уговорних обавеза и радом на 

истраживачким програмима, пројектима, анализама и експертизама, као и индивидуалним 

истраживањима и стваралаштвом. Уметнички рад се остварује кроз уметничке пројекте. 

Архитектонски факултет обавља и подстиче издавачку делатност у складу са својим могућностима. 

Програм научно-истраживачког и уметничко-истраживачког рада Архитектонског факултета 

представља трајно важећи документ који се користи као водич за све активности Архитектонског 

факултета у Београду обухваћене облашћу научно-истраживачког и уметничко-истраживачког рада.  

Знање, иновације и креативност су основни ресурси на којима почивају глобални развој, производња 

и услуге. Постојећи светски стандарди захтевају сталну иновацију и креацију, за шта је неопходно 

поседовање ефикасног и компетентног истраживачко-развојног и иновационог система и рационална 

примена расположивих и нових знања и технологија. Развој заснован на знању (сазнању) практично 

подразумева укључивање научног, уметничког, технолошког и техничког знања у процес иновација, 

односно материјализацију идеје. Знања до којих Архитектонски факултет долази спровођењем 

научноистраживачког и уметничког рада укључују се у наставни процес. У циљу комерцијализације 

резултата научноистраживачког, стручног и уметничког рада Архитектонски факултет је основао 

Истраживачко-пословни центар. 

Међу пројектима који се реализују на Архитектонском факултету најзначајније место заузимају 

међународни пројекти из програма TEMPUS, FP6 и HABITAT-SIRP, као и они које финансира 

Министарство за науку Републике Србије. 

Елементи обезбеђења и унапређења квалитета научно-истраживачког и стручно-уметничког рада 

дефинисани су Правилником за обезбеђење и унапређење квалитета. 

Табела 5. 2. Листа научноистражвачких пројеката који се тренутно реализују у високошколској установи  

Табела 5.3 Листа сарадника укључених у научноистраживачке и уметничкоистраживачке  

Табела 5.4 Збирни преглед научноистраживачких резултата у установи у претходној календарској години  

План научноистраживачког или уметничкоистраживачког рада-Прилог 5.1 
Документ о акредитацији установе као НИО – Прилог 5.2,  
Годишњи извештај установе или сродан документ- Прилог 5.3 ,  
Списак  најзначајнијих објављених резултата установе за предходну календарску годину (систематисан по ознакама ресорног 
Министарства, не више од 50 референци)-Прилог 5.4 
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Стандард 6. Наставно особље  
Високошколска установа запошљава наставнике, истраживаче и сараднике који својом научном, уметничком и наставном 
делатношћу омогућавају испуњење основних задатака и циљева установе. Наставно особље компетентно остварује студијске 
програме и испуњава остале додељене задатке. 

Архитектонски факултет Универзитета у Београду институција је са традицијом дугом преко 160 

година. Након Другог српског устанка у Србију долази већи број стручњака из иностранства као и 

Срба који су школе завршили ван Србије. Међу њима су Франц Јанке, Чех Јан Невола (пројектант 

Капетан Мишиног здања), Филип Христовић и Емилијан Јосимовић (школовао се на Политехници у 

Бечу). Са њима у Србију долази и дух академизма, класицизма, па и еклектике. Другом половином 19. 

века први државни питомци шаљу се у иностранство на школовање. Међу њима су Коста 

Шрепаловић, Драгутин Милутиновић и Михајло Валтровић (завршио Архитектонски факултет у 

Карлсруеу). Валтровић по свом повратку у Србију постаје један од најактивнијих наставника 

архитектуре на Техничком факултету. Међу његовим студентима истичу се Андра Стевановић 

(студије архитектуре на Политехници у Берлину), Милан Капетановић (студије архитектуре у 

Минхену), Милорад Рувидић (студије архитектуре на Политехници у Берлину) и Никола 

Несторовић (студије архитектуре на Политехници у Берлину, Пруски државни испит). Током 

последње деценије 19. века они бивају промовисани за професоре, и током целокупног животног 

века, усавршавајући се и у иностранству а делајући у Србији, остављају значајан траг у 

архитектонском образовању.  

По завршетку 1.Светског рата, у наставу се укључује и одређени број Руса, емиграната. Почетком 20-

тих година прошлог века, на факултет се, као асистенти, а затим професори, примају први у Србији 

образовани архитекти међу којима има и оних „заражених“ духом модернизма.  Имена која су 

обележила историју Архитектонског одсека али и српске архитектуре свакако су Александар Дероко, 

Милан Злоковић (специјализација на Ecole des Beaux arts, Париз), Петар и Бранко Крстић, 

Бранислав Којић (Ecole Centrale des Arts et Manufactures, Париз), Димитрије Леко (студије 

архитектуре на Политехници у Карлсруеу), Ђурђе Бошковић,...  

У периоду после 2.светског рата Архитектонски факултет води политику бирања наставника по 

основама резултата научно-истраживачког и стручно-уметничког рада. Пет наставника Архитектонског 

факултета бирана су у чланство САНУ (Бранислав Којић, Иво Антић, Ђорђе Злоковић, Милан 

Лојаница, Бранислав Митровић). 

На Факултету се и данас посебна пажња посвећује избору наставника и сарадника, при чему се 

пажљиво води рачуна о компетентности и педагошким квалитетима. Сви наставници и сарадници 

редовно и квалитетно реализују наставу на одговарајућим нивоима студија, и баве се научно-

истраживачким и стручно-уметничким радом. У складу са специфичношћу дисциплине (техничко-

технолошке науке / уметност), избор у звање врши се по две групе критеријума. Избор наставника 

врши се у складу са одредбама Статута АФ, чланови 118-121. 

Факултет обезбеђује услове за научно, уметничко и професионално напредовање и развој, у складу 

са одредбама Правилника о обезбеђењу и унапређењу квалитета. 

Табела 6.3.  Листа ангажованих наставника  

Табела 6.4. Листа ангажовани сарадника   

Табела 6.5. Збирни преглед броја наставника по областима,  и ужим научним или уметничким областима 

Извештај 1. Број наставника према потребама студијских програма које установа остварује 

Извештај 2. Број сарадника према потребама студијских програма које установа остварује   

Копије радних књижица наставног особља-Прилог 6.1,  
Правилник о избору наставника –Прилог 6.2 – (Службени билтен АФ 77/08) 
Уговори о ангажовању  наставника са непуним радним временом –Прилог 6.3  
Сагласност високошколске установе на рад наставника на другој високошколској установи – Прилог 6.4 
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Стандард 7. Ненаставно особље   
Високошколска установа има ненаставно особље које својим стручним и професионалним радом обезбеђује успешну 
реализацију студијских програма, основних задатака и циљева високошколске установе.   

Ненаставно особље на Архитектонском факултету својим стручним образовањем и радним 

ангажовањем омогућава несметани рад Факултета у оквиру регистрованих делатности и обезбеђује 

подршку наставном процесу, научноистраживачком, уметничком раду и стручном раду осталих 

запослених.  

Факултет тренутно има у радном односу 45 запослених као ненаставно особље који су засновали 

радни однос на неодређено и одређено време и то 37 запослених на неодређено време и 8 

запослених на одређено време.  

Запослени на Факултету својим стручним знањем професионалним односом према пословима и 

задацима за које су одговорни, обезбеђује покривеност свих делова пословања Факултета у 

ваннастави. 

 Факултет у радном односу у ваннастави има 8 запослених са високом стручном спремом,    2 

запослена са вишом стручном спремом,  18 запослених са средњом стручном спремом, 6 запослених 

са 3. степеном и 11 запослених са основном школом. Квалификациона структура и распоред по 

службама (3 библиотекара, један књижничар, 4 извршиоца у студентској служби, руководилац РЦ-а са 

високом стр.спремом, дипл.правник на пословима секретара)  усклађени су са задатим стандардима. 

Запослени на Факултету у ваннастави обављају правне, економске, инжењерске, филолошке и друге 

стручно-административне послове, као и послове техничког одржавања и одржавања хигијене. 

Ненаставно особље на Факултету се путем учења уз рад, полагањем државних и других стручних 

испита, похађањем курсева и семинара стално стручно усавршава и прати прописе и нова научна 

достигнућа.  

Радним временом које се одвија у две смене и траје од 6-22 часа, ненаставно особље на Факултету 

својим радним ангажовањем помаже пре свега студентима Архитектонског факултета као и 

наставницима, сарадницима и другим заинтересованим лицима. 

  
Табела. 7.1. Збирни преглед ненаставног особља по звањима и радним местима у  високошколској 
установи  
Копије радних књижица ненаставног особља које се наводи у Табели 7.1-Прилог 7.1 
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Стандард 8. Студенти   
Сагласно основним задацима високошколска установа утврђује услове за упис студената и на основу тога врши избор 
кандидата. Високошколска установа обезбеђује потребне услове студентима за успешно савладавање студијских  
програма. 

Архитектонски факултет традиционално посвећује посебну пажњу селекцији студената при 

упису на студије (Општи услови дефинисани Статутом АФ, члан 70.).  

На конкурс за упис на Основне студије Факултет пријављује се обично око 2 кандидата на једно 

расположиво место. Специфичност дисциплине која се изучава у оквиру поља техничко-

технолошких наука и уметности дефинише критеријуме на основу којих се припрема и 

спроводи Пријемни испит за проверу склоности и способности. Програм и садржај Пријемног 

испита дефинисан је у Информатору за упис. Упис се врши у складу са Статутом АФ, члан 71-

72. 

Избор – рангирање студената за упис на дипломске академске студије врши се на основу 

просечне оцене на основним академским студијама, у складу са Статутом АФ, члан 73. 

Упис на Специјалистичке академске студије врши се у складу са Статутом АФ, члан 75. 

Упис на Докторске студије врши се у складу са Статутом АФ, члан 74. 

На Факултету се посебна пажња посвећује условима студирања. У периоду од 2003. године 

значајно су унапређени услови студирања: модернизован је мобилијар, набављена рачунарска 

и мултимедијална опрема у вредности од преко 150.000 еура, набављено преко 800 нових 

наслова за библиотеку, ... Припремљено је увођење бежичног интернета на целокупној 

површини Факултета.  

Квалитетан студијски програм и реализација наставе, захваљујући и специфичности 

дидактичког метода прилагођеног дисциплини, узрокују висок ниво ефикасности студија и 

пролазности студената. Синхронизација реализације наставе врши се на нивоу области 

наставе („по вертикали“) у оквиру департмана, а на нивоу семестара („по хоризонтали“) у 

оквиру већа година. 

У периоду 2003-2006, захваљујући ТЕМПУС пројекту „Реформа наставног плана 

Архитектонског факултета у Београду“, студијски програми у потпуности су усклађени са 

одредбама Закона о високом образовању, Стандардима за акредитацију Националног савета 

за високо образовање и принципима Европског простора високог образовања.  

На јесен 2007. године припремљен је и за реализацију и усвојен Студијски програм дипломских 

академских студија на енглеском језику, првенствено у циљу побољшања мобилности 

студената и наставника. 

 
Табела 8.2. Преглед броја студената по студијским програмима по годинама који студирају у 
високошколској установи 
Табела 8.3. Преглед броја студената који су стекли диполому у високошколској установи у 
предходне три школске године 
Табела 8.4. Статистички подаци о напредовању студената у предходној школској години  
 
Конкурс за упис студената у текућу школску годину-Прилог 8.1.  
Решење о именовању комисије за пријем студената-Прилог 8.2 
Ранг листа  студената уписаних на установу у претходној школској години-Прилог 8.3     
Евиденција пролазности и положених испита по предметима и годинама Прилог 8.4  
Подаци о студентском парламенту-Прилог 8.5        
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Стандард 9. Простор и опрема    
Високошколска установа обезбеђује простор  и опрему неопходне за  квалитетно извођење свих облика наставе. Стандарди 
простора и опреме одређују се по образовно-научним, односно образовно-уметничким пољима.  

Архитектонски факултет обезбеђује адекватне просторне и техничке услове за квалитетно извођење 

наставе. Настава се одржава у Амфитеатру, салама и рачунарским учионицама. 

Поред просторија намењених првенствено одржавању наставе, промена педагошког приступа у 

реформисаним студијским програмима у све већој мери активира наставничке кабинете као простор у 

коме се делом реализује настава. 

Стандарди за реализацију наставе одговарају предвиђеном броју студената (1175 студената, 

6510,71м2 бруто / 2499,60м2 нето, односно 5,54м2 бруто површине по студенту /  

2.13м2 нето површине по студенту). 

Иако стандарди за област уметности захтевају веће вредности, специфичност савременог 

дидактичког рада са студентима (рад на рачунарима, све више студената доноси своје лап-топ 

рачунаре), могућа је квалитетна реализација наставе. 

Зграда Техничких факултета први је објекат у Србији наменски грађен за потребе високошколске 

наставе. Хигијенско-технички услови рада на Факултету су квалитетни, и сваке године ради се на 

њиховом унапређењу. 

Факултет поседује вредну и савремену техничку опрему (рачунарску мрежу, сервере, рачунарске 

лабораторије, принт-центар, школске верзије софтвера), као и изузетан библиотечки фонд. 

 

Табела 9.2 Листа просторија са површином у високошколској установи  
Табела 9.3. Листа вредније опреме која се користи у наставном процесу у високошколској установи  
Табела 9.5  Укупан потребан простор према броју студената на свим студијским програмима  
Доказ о власништву,  уговори о коришћењу или уговори о закупу-Прилог 9.1 
Извод из књиге инвентара –Прилог 9.2 
Основе Факултета – површине намењене реализацији наставе – Прилог 9.3 
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Стандард 10. Библиотека, уџбеници и информациона подршка 
Високошколска установа има  одговарајућу  библиотеку снабдевену потребним уџбеницима за 
извођење наставе и информационе ресурсе и сервисе које користи у циљу испуњења основних 
задатака. 

Архитектонски факултет има Библиотеку, снабдевену литературом која својим нивоом и обимом 

обезбеђује подршку наставном процесу, научноистраживачком и уметничком раду. Библиотека 

тренутно располаже са око 11.350 књига.  

Библиотека Архитектонског факултета обезбеђује покривеност предмета одговарајућом уџбеничком 

литературом, књигама на домаћем и страним језицима. 

 Годишњим претплатама на домаће и стране часописе, студентима се омогућава да прате најновија 

достигнућа и иновације у струци, и по нашој евиденцији до данас имамо око 110 наслова часописа. 

 У свом фонду Библиотека чува и одбрањене докторске, магистарске и специјалистичке радове, од 

тога 156 докторских дисертација,  399 магистарских теза и 156 специјалистичких радова. 

У свом саставу Библиотека има и Медијатеку која има мултимедијалну опрему, и у којој се одржавају 

предавања и приказује аудиовизуелни материјал везан за наставне процесе. 

Својим целодневним радним временом Библиотека пружа могућност увида и коришћења свога 

фонда, не само студентима Архитектонског факултета већ и другим заинтересованим лицима. 

 Преко званичног сајта Факултета, Библиотека је пружа могућност комфорнијег увида у своје 

фондове. 

Како би студенти били обавештени о новим насловима који су стигли у Библиотеку дели се штампани 

материјал са детаљним подацима о новим књига.  

 
Табела 10.2 Збирни преглед броја библиотечких јединица у високошолској установи 
Табела 10.3. Збирни преглед броја  уџбеника по областима (на српском и другим језицима)  који су доступни студентима  

Извод из библиотечке књиге инвентара-Прилог 10.1 
Изјава о поседовању рачунарске лабораторије и броја рачунара у њој-Прилог 10.2 

 

../TABELE/Tabela%2010.2.doc
../TABELE/Tabela%2010.3.doc
../PRILOZI/Prilog%2010.1%20Izvod%20iz%20bibliotecke%20knjige%20ivnetara/Prilog%2010.1%20Izvod%20iz%20bibliotecke%20knjige%20inventara.doc
../PRILOZI/Prilog%2010.2%20Izjava%20o%20posedovanju%20racunarske%20laboratorije%20i%20broja%20racunara%20u%20njoj.pdf


Стандард 11. Извори финансирања високошколске установе 
Извори финансирања високошколске установе довољни су да обезбеде квалитетно 
извођење наставе најмање за период законом прописаног трајања студијског програма.  

Aрхитектонски факултет као високошколска установа остварује позитивне финансијске 

резултате у периоду од најмање три године.  

 У укупним приходима  учешће Буџета РС је 42%, док сопствени приходи учествују са 58%. 

Структура сопствених прихода: 

1. школарине самофинасирајућих студената (основне и дипломске студије) 20,1% 

2. сарадња са привредом 25% 

3. последипломске и докторске студије са 5,6% и 

4. остали приходи  са 7,3%. 

Финансијски план Архитектонског факултета садржи јасно представљене будуће 

планиране приходе и расходе по врстама и динамици, у циљу обезбеђења квалитетног 

извођење наставе и спровођења свих студијских програма у предвиђеним роковима.  

 
 

Финансијски извештаји за последње три године-Прилог 11.1 
Финансијски план за текућу годину-Прилог 11.2 
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Стандард 12. Унутрашњи механизми за осигурање квалитета  
Високошколска установа доноси и реализује стратегију обезбеђења квалитета у своме раду.  

Стратегија обезбеђења и унапређења квалитета је основни стратешки развојни документ из области 

обезбеђења квалитета на Архитектонском факултету Универзитета у Београду, који дефинише: 

-  основне приоритете високошколске установе, високог образовања и других делатности које се 

обављају на њој, а у области обезбеђења и унапређења квалитета, и 

-  начин њиховог остваривања.  

Стратегија је усклађена са Стратегијом обезбеђења квалитета на Универзитету у Београду, као и 

Развојном стратегијом Архитектонског факултета, и представља трајан документ Факултета који ће се 

периодично преиспитивати и мењати, односно допуњавати. 

Стратегија служи као основ за израду акционих планова (краткорочних, средњорочних и дугорочних). 

у областима обезбеђења и унапређења квалитета (студијски програми, реализација наставе, 

оцењивање студената, компетенције и професионалност наставног особља, истраживачки, стручни и 

уметнички рад, међународна сарадња, информациони ресурси, простор и опрема, квалификације и 

професионалност ненаставног особља, процес управљања и јавност рада). 

Утврђивањем надлежности за примену мера за обезбеђење и унапређење квалитета и сталном 

контролом, Факултет успоставља Систем квалитета и обезбеђује услове за квалитетно и ефикасно 

студирање, реализацију научно-истраживачког и уметничко-истраживачког рада, као и за висок ниво 

усаглашавања својих матичних делатности.  

Као оперативно тело са задатком координације активности на обезбеђењу и унапређењу квалитета 

формира се Комисија за обезбеђење и унапређење квалитета. Комисију чине декан, продекан за 

наставу, по један наставник и један сарадник са сва три департмана, представник ваннаставног 

особља и по један студент основних и дипломских студија. 

Табела 12.1 Листа чланова комисије за квалитет 

Извештај о резултатима самовредновања високошколске установе – Прилог 12.1,  
Јавно публикован документ –Политика обезбеђења квалитета- Прилог 12.2 
Правилник о уџбеницима-Прилог 12.3   
Извод из Статута установе којим регулише оснивање и делокруг рада комисије за квалитет – Прилог 12.4 (чланови Статута АФ 
10а, 51а) 
Стратегија обезбеђења и унапређења квалитета (Сл.Билтен АФ 78/08) – Прилог 12.5 
Правилник о обезбеђењу и унапређењу квалитета – Прилог 12.6 
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Стандард 13. Јавност у раду  
Високошколска установа објављује потпуну, прецизну, јасну и доступну информацију о 
свом раду која је намењена студентима, потенцијалним студентима и осталим 
заинтересованим лицима. 

 

http://www.arh.bg.ac.yu  

 

Web сајт Архитектонског факултета Универзитета у Београду постао је једно од 

најефикаснијих средстава за информисање студената, потенцијалнх студената, као и 

бивших студената – данас стручњака из области архитектуре и урбанизма у нашој земљи и 

иностранству. Публикује се на српском и енглеском језику. 

 

Садржаји Web сајта подељени су у неколико целина:  

 О факултету (информације о департманима, управи и службама Факултета, са 

електронсим профилима и контактима запослених; релевантна документа; 

информације о акредитацији и сл.) 

 Настава (актуелни наставни програми са курикулумима за сваки предмет) 

 Студентски инфо (информације о студентским организацијама, спортским 

активностима и сл., садржаји које публикују студенти) 

 Актуелности (информације о актуелним збивањима од интереса за студенте и 

наставике Архитектонског факултета) 

 

Web сајт Архитектонског факултета ажурира се дневно. Уредништво Web сајта чине 

уредник (одговоран за структуру, избор и начин презентирања садржаја, као и динамику 

рада), Web master (задужен за непосредно публиковање) и Web програмер (задужен за 

редовну техничку подршку и развој).  

Поред публиковања на интернету, Факултет редовно јавно објављује информације о увиду 

у документацију у поступцима избора наставника и сарадника, као и пријава и одбрана 

магистарских теза и докторских дисертација. Једном годишње, Факултет објављује 

Информатор за кандидате заинтересоване за упис на основне академске студије.  

Сви општи акти Факултета редовно се објављују у Службеном билтену. 

 

Информатор за студенте, Водич за студенте, позив на сајт установе на коме се налазе подаци - Прилог 13. 1  
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