
УВОД 
 

НАЗИВ УСТАНОВЕ: Универзитет у Београду – Архитектонски факултет 

 

АДРЕСА: 

Web адреса: www. arh.bg.ac.rs 

 

Образовно-научно/образовно-уметничко поље 

Природно- 

математичке 

науке 

Друштвено- 

хуманистичке 

науке 

 
Медицинске 
науке 

Техничко- 

технолошке 

науке 

Уметност 

 

Број студената  

Основне академске студије 967 

Мастер академске студије 471 

Специјалистичке академске студије 33 

Докторске студије тренутно похађа 64 

Укупан број студената 1535 

 

 
Наставно особље у наставничким звањима 

 
Доценти 

Ванредни 
професори 

Редовни 
професори 

У сталном радном односу 35 21 22 

У допунском радном односу  1 3 

Укупан број 35 22 25 
 

Наставно особље у истраживачким звањима 
Начуни 

сарадници 
Виши научни 

сарадници 
Научни 

саветници 

У сталном радном односу    

У допунском радном односу   2 

Укупан број   2 

Укупан број наставника 35 22 27 

 

Простор, Библиотека  

Простор, укупна квадратура радног простора за студенте 
докторских студија 

463,89м 

Укупан број библиотечких јединица из области из које изводи 
наставни процес 

12 858 

Укупан број рачунара на располагању студентима докторских 
студија 

20 

 

Назив студијског програма 
Докторске академске студије - Архитектура и 

урбанизам 

Назив установе са којом се организује 
заједнички студијски програм (ако у 
реализацији учествује више установа) 

/ 
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Високошколска установа у којој се изводи 
студијски програм 

Архитектонски факултет у Београду 

Образовно-научно/образовно-уметничко 
поље 

1) Уметност  
2) Друштвено-хуманистичке науке 
3) Техничко-технолошке науке 

 
Научна или уметничка област 

1) Архитектура 
2) Урбанизам 
3) Архитектонске технологије 

 
Обим студија изражен ЕСПБ бодовима 

 
180 

 
Назив дипломе 

Доктор техничких наука у области Архитектура и 
урбанизам 

 
Дужина студија 

 
3 године 

Година у којој је започела реализација 
студијског програма 

2005. 

Година када ће започети реализација 
студијског програма (ако је програм нов) 

/ 

Број студената који студира по овом 
студијском програму 

64 

Планирани број студената који ће се уписати 
на овај студијски програм 

25 

Датум када је програм прихваћен од стране 
одговарајућег тела (навести ког) 

Одлуком Наставно научног већа Факултета, од 
10.03.2014. год. и Одлуком Већа групација техничко-
технолошких наука, од 12.03.2014. год. 

 
 

 
Језик на коме се изводи студијски програм 

 
српски језик 

 
Година када је програм акредитован 

 
2009. 

Web адреса на којој се налазе подаци о 
студијском програму 

www.arh.bg.ac.rs 
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Посебан стандард : Компетентност високошколске установе за реализацију докторских 
студија 
Високошколска установа доказује своју спремност за извођење докторских студија на основу 
показатеља који се односе на научноистраживачки рад. 

 

Архитектонски факултет је од 15.05.2012. године акредитован за обављање 
научноистраживачке делатности из области архитектура, урбанизам и просторно планирање, 
поседује решење о испуњености услова за почетак рада и обављање делатности издато од 
стране министарства надлежног за високо образовање и уписан је у регистар високошколских 
установа. Факултет има програм научноистраживачког рада и програм развоја 
научноистраживачког подмлатка. Студијски програм докторских студија одобрен је одлуком 
Већа Универзитета 13.07.2005. године, а измене и допуне усвојене су одлуком Сената 
Универзитета 21.02.2007. године. Факултет је носилац два научноистраживачка пројекта (ев. 
бр. 36008 и 36034) у којем учествује 30 истраживача, и једног потпројекта (ев. бр. 43007), са 17 
истраживача са Факултета, сви у оквиру Програма технолошког развоја/интегралних и 
интердисциплинарних истраживања за период 2011-2014. Од међународних пројеката 
реализују се 4 пројекта у којима учествује 14 истраживача са Факултета. 

Остварена је сарадња са Архитектонским факултетом у Подгорици и Архитектонско-
грађевинским факултетом у Бањалуци.  

 

Табела П.1. Збирни преглед броја одбрањених теза и објављених публикација 
Табела П.2. Збирни преглед научноистраживачких пројеката који се тренутно реализују на 
универзитету 
Табела П.3. Листа научноистраживачких пројеката који се тренутно реализују у високошколској 
установи 
Табела П.4. Листа особља високошколске установе укљученог у научноистраживачке и 
уметничкоистраживачке пројекте 
Табела П.5. Збирни преглед научноистраживачких резултата у установи у претходној школској 
години 
Табела П.6. Листа установа у земљи и свету са којима високошколска установа сарађује 

Табела П.7. Листа наставника у сталном радном односу који су били ментори у изради 
доктората 

 

Евиденција: 
Програм научноистраживачког рада - Прилог П.1. 
Решење о акредитацији научноистраживачке организације - Прилог П.2. 
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Стандард 1. Структура студијског програма 
Докторске студије имају најмање 180 ЕСПБ бодова, уз претходно остварени обим студија од 
најмање 300 ЕСПБ бодова на основним академским и дипломским академским студијама, 
односно 360 ЕСПБ бодова на интегрисаним основним и дипломским академским студијама из 
медицинских наука. Докторска дисертација је завршни део студијског програма докторских 
студија, осим доктората уметности који је уметнички програм. 

Студијски програм докторских студија Архитектура и урбанизам има циљ да кандидате 
оспособи за самостални истраживачки рад на високом академском нивоу. Кандидати 
успешном одбраном докторске дисертације стичу научни назив: доктор техничких наука у 
области Архитектура и урбанизам. Студијски програм одговара оптерећењу од 180 ЕСПБ. 
Студије трају три школске године са шест семестара. Услов за упис је претходно остварени 
обим студија од најмање 300 ЕСПБ бодова на основним академским и мастер академским 
студијама. Студиjски програм је јединствен и обухвата студије научног карактера и студије 
уметничког карактера. Студије научног карактера су подељене на две основне области 
истраживања: Архитектура и Урбанизам. У оквиру студија уметничког карактера постоји једна 
основна област истраживања: Архитектура и урбанизам. Основне области обухватају уже 
научне и уметничке области истраживања дефинисане Статутом факултета (члан 122). 

У оквиру области Архитектура и Архитектура и урбанизам: 

1. Архитектонско пројектовање и савремена архитектура – двојни, научни и уметнички 
карактер 

2. Историја, теорија и естетика архитектуре и визуелних уметности и обнова градитељског 
наслеђа – научни карактер 

3. Ликовне уметности– двојни, научни и уметнички карактер 

4. Визуелне комуникације и архитектонска графика– двојни, научни и уметнички карактер 

5. Геометрија архитектонске форме– двојни, научни и уметнички карактер 

6. Архитектонске конструкције, материјали и физика зграда – двојни, научни и уметнички 
карактер 

7. Технологија грађења, инсталације и менаџмент – научни карактер 

8. Архитектонско конструктерство – двојни, научни и уметнички карактер 

У оквиру области Урбанизам: 

- Урбанизам и просторно планирање – двојни, научни и уметнички карактер 

Током све три године студија кандидат се бави студијским истраживачким радом у вези са 
темом докторске дисертације. Током прва три семестра, кандидати имају заједничку и 
изборну наставу. У четвртом семестру кандидати се опредељују за основну односно ужу 
област научног односно уметничког истраживања. Трећа година студија посвећена је 
искључиво самосталном истраживачком раду, у петом семестру тематском истраживању у 
вези са темом докторске дсертације и изради и одбрани пријаве докторске дисертације и, у 
шестом семестру, изради докторске дисертације (30 ЕСПБ). 

Евиденција:  
Публикација установе-Прилог 1.1 
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Стандард 2. Сврха студијског програма 
Студијски програм докторских студија има јасно дефинисану и објављену сврху и улогу у 
образовном систему. 

 

Студијски програм докторских студија на Архитектонском факултету има јасно дефинисану 
сврху и улогу у образовном систему, пре свега: 

- развој науке и критичког мишљења; 

- образовање кадрова оспособљених да самостално воде оригинална и научно 
релевантна истраживања из области Архитектура и урбанизам;  

- образовање кадрова оспособљених да самостално воде оригинална и уметнички 
релевантна истраживања из области Архитектура и урбанизам;  

- образовање кадрова оспособљених за развој нових технологија и поступака у области 
Архитектура и урбанизам које доприносе општем развоју друштва;  

- образовање кадрова оспособљених да критички процењују истраживања других; 

- стицање општих и специфичних способности које су усмерене ка квалитетном 
обављању стручне, научне и уметничке делатности из области архитектуре и 
урбанизма; 

- поседовање знања и вештина, развијене за самостално решавање проблема у области 
архитектуре и урбанизма;  

- поседовање  развијене способности и компетенције за остваривање развојних и 
научних истраживања из области архитектуре и урбанизма; 

- пружање теоријских и практичних сазнања и искустава из области архитектуре и 
урбанизма тако да након завршетка студија полазници буду способни за личну 
професионалну идентификацију и избор ужег стручног профила. 

 

Студијски програм докторских студија је у складу са мисијом Архитектонског факултета: 

http://www.arh.bg.ac.rs/o-fakultetu/opste-informacije/vizija-i-principi/  

 

 

http://www.arh.bg.ac.rs/o-fakultetu/opste-informacije/vizija-i-principi/
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Стандард 3. Циљеви студијског програма 
Студијски програм докторских студија има дефинисане циљеве.  

 

Архитектонски факултет организује докторске студије у циљу постизања научних способности 
и академских вештина, а пре свега:  

- образовања на трећем степену академских студија из области архитектуре и 
урбанизма; 

- оспособљавања кадрова за рад у високом образовању из области архитектуре и 
урбанизма; 

- унапређења научно-истраживачког, уметничко-истраживачког и стручног рада; 

- развоја критичког мишљења;  

- преношења знања на нове генерације из подручја арихтектуре и урбанизма; 

- оспособљавања кадрова да самостално воде оригинална научна истраживања и 
развијају нове технологије.  

Циљеви студијског програма докторских студија су усклађени са савременим правцима 
развоја одговарајућих научних дисциплина у оквиру архитектонске и урбанистичке професије, 
где се пре свега убраја: 

- постизање научних и уметничких способности и академских вештина из области 
архитектуре и урбанизма;  

- разумевање, препознавање, интерпретирање и критиковање научних, стручних и 
уметничких достигнућа у оквиру области архитектуре и урбанизма;  

- развој креативних способности и овладавање специфичним практичним вештинама 
потребним за будући развој каријере архитеката и урбаниста;  

- усаглашавање са савременим правцима развоја архитектуре и урбанизма у свету. 
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Стандард 4: Компетенције дипломираних студената 
Савладавањем  студијског програма  докторских студија студент  стиче  опште  и  специфичне 
способности које су подређене квалитетном обављању стручне, научне и уметничке 
делатности.  

 

Савладавањем  студијског програма  докторских студија Архитектонског факултeта студенти  
стичу знања, вештине, развијене способности и компетенције да: 

- самостално  решавају практичне и теоријске проблеме у области архитектуре и 
урбанизма;  

- систематично разумеју област архитектуре и урбанизма и у потпуности овладају 
вештинама и методама истраживања које су релевантне за ту област;  

- осмисле, развију, имплементирају и адаптирају план истраживања поштујући 
методолошке и етичке принципе; 

- допринесу својој области студија, кроз оригинално истраживање које помера границе 
знања и које је презентовано у облику обимног текста довољно квалитетног да би у 
деловима или целини било публиковано у националним и међународним стручним 
публикацијама; 

- могу да се укључе у остварење међународних научних пројеката; 

- могу да реализују развој нових технологија и поступака у оквирима архитектуре и 
урбанизма, и да разумеју и користе најсавременија знања у датој научној области; 

- критички мисле, делују креативно и независно;  

- поседују способност критичких анализа, евалуација и синтезе нових и комплексних 
идеја; 

- поштују принципе етичког кодекса добре научне праксе; 

- комуницирају са својим колегама, широм научном заједницом и друштвом у целини, а 
у вези са облашћу за коју су стручни; 

- комуницирају на професионалном нивоу у саопштавању научно-истраживачких 
резултата; 

- да су оспособљени да те резултате саопштавају на научним конференцијама, објављују 
у научним часописима; 

- доприносе развоју научне дисциплине и науке уопште; 

- доприносе, у оквиру академског и професионалног контекста, технолошком, 
друштвеном и културном напретку друштва.  

Савладавањем студијског програма докторских студија на Архитектонском факултету студент 
стиче следеће предметно-специфичне компетенције:  

- темељно познавање и разумевање струке архитектуре и урбанизма; 

- способност решавања проблема уз употребу научних метода и поступака; 

- повезивање основних знања из области архитектуре и урбанизма и њихова примена; 

- способност праћења савремених достигнућа у архитектури и урбанизму; 

- развој вештина и спретности у употреби знања у одговарајућем подручју; 

- употреба   информационо-комуникационих   технологија   у   овладавању знањима 
одговарајућег подручја. 
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Стандард 5: Курикулум  
Курикулум садржи листу и структуру обавезних и изборних предмета и модула са описом и 
докторску дисертацију као завршни део студијског програма докторских студија, осим доктората 
уметности који је уметнички програм. 

 

Докторске академске студије на Архитектонском факултету трају три школске године са укупно 
180 ЕСПБ бодова (шест семестара по 30 ЕСПБ). 

Настава у прва три семестра је заједничка за све студенте који похађају докторске студије, 
организована по принципу једног обавезног предмета и једног студијског подручја са изборним 
семинаром у сваком од три семестра, са укључивањем једног изборног предмета у другом 
семестру. Листа изборних предмета и садржаји студијских подручја се могу мењати на почетку 
сваке школске године, без промене укупног броја ЕСПБ бодова по предмету, односно подручју. 
У четвртом семестру, студенти се опредељују за основну област научног, односно уметничког 
истраживања и похађају по један обавезни предмет из основне научне односно уметничке 
области, један изборни истраживачки семинар и два изборна предмета из уже научне или 
уметничке области истраживања. Листа истраживачких семинара и изборних предмета може се 
мењати и допуњавати сваке школске године без промене укупног броја ЕСПБ бодова. 

Трећа година студија посвећена је самосталном студијском истраживачком раду и појединачној 
менторској настави на припреми и изради докторске дисертације. У петом семестру, студент 
приступа изради тематског истраживања у вези са темом докторске дисертације и изради и 
одбрани пријаве докторске дисертације. У шестом семестру, студент приступа изради докторске 
дисертације. 

Студент стиче право да пријави докторску дисертацију када положи све предмете и испуни све 
остале обавезе предвиђене Студијским програмом. Докторска дисертација мора бити резултат 
оригиналног научно-истраживачког или уметничко-истраживачког рада кандидата из области 
архитектуре и урбанизма, и мора садржати самостални научни допринос кандидата. Број од 30 
ЕСПБ бодова за докторску дисертацију улази у укупан број бодова потребних за завршетак 
докторских студија. Најмање половина ЕСПБ бодова предвиђена за реализацију докторских 
студија односи се на докторску дисертацију и предмете који су у вези са темом докторске 
дисертације (сви предмети у 4. семестру и самостални истраживачки рад у 5. и 6. семестру, 
укупно 90 ЕСПБ).  

 

Табела 5: Структура наставног плана Докторских академских студија - Архитектура и урбанизам 

Табела 5.1. Спецификација предмета на студијском програму докторских студија 
Табела 5.2. Распоред предмета по семестрима и годинама студија 
Табела 5.3. Захтеви везани за припрему докторске дисертације 
Табела 5.4. Листа предмета на докторским студијама 
 

Евиденција:  
Статут –Прилог 5.1  
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Стандард 6: Квалитет, савременост и међународна усаглашеност студијског програма 
Студијски програм прати савремене светске токове и стање струке и науке у одговарајућем 
образовно-научном, односно образовно-уметничком пољу и упоредиви су са сличним 
програмима на иностраним високошколским установама у оквиру европског образовног 
простора.   

Студијски програм докторских студија је целовит и свеобухватан и усаглашен са програмима 
основних и мастер академских студија на Архитектонском факултету.  

Студијски програм докторских студија је усаглашен са европским стандардима у погледу 
услова уписа, трајања студија, услова преласка у наредну годину, стицања дипломе и начина 
студирања. Студијски програм докторских студија Архитектонског факултета је формално и 
структурно упоредив са студијским програмима докторских студија у оквиру европског 
образовног простора:  

- Sveučilište u Zagrebu – Arhitektonski fakultet 

- Univerza v Ljubljani – Fakulteta za arhitekturo 

- Politecnico di Milano – Dottorato di Ricerca in Architettura, ingegneria delle costruzioni e 
ambiente costruito 

 

Евиденција: 
Три акредитована инострана програма (копије програма или web адреса установе) – Прилог 
6.1 
Доказ да је програм усаглашен са европским стандардима – Прилог 6.2. 
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Стандард 7: Упис студената 
Високошколска установа у складу са друштвеним потребама и потребама развоја науке, 
образовања и културе и својим ресурсима уписује студенте на студијски програм докторских 
студија. 

Упис на докторске студије врши се на основу конкурса који расписује Универзитет у Београду. 
Пре расписивања конкурса, Факултет упућује Универзитету предлог броја студената за пријем 
као и предлог ближих услова које кандидати треба да испуне за упис. Предлог мора бити у 
складу са расположивим просторним, кадровским, техничким и другим могућностима 
Факултета као и процењеним друштвеним потребама на тржишту рада.  

У прву годину докторских студија може се уписати лице које има: 

1. завршене одговарајуће основне и мастер академске студије са најмање 300 ЕСПБ бодова, 
или 

2. завршене одговарајуће основне студије према старом закону, или 

3. у потпуности или делимично одслушану наставу на магистарским студијама, или  

4. академски степен магистра наука, ако не пријави докторску дисертацију, у складу с 
одредбама члана 128. Закона o високом образовању.  

Право пријаве на конкурс за упис на докторске студије има лице које је:  

 • испунило неки од услова из претходна четири услова, и 

 • зна бар један светски језик и  

 • има довољну просечну оцену, и то:  

- лице које има завршене основне и мастер академске студије, са најмање 300 ЕСПБ бодова и 
општом просечном оценом од најмање 8 (осам) на основним академским и мастер 
академским студијама;  

- лице које је стекло, или стекне VII-1 степен према прописима који су важили до ступања на 
снагу Закона о високом образовању, уколико је завршило претходне нивое студија са 
просечном оценом најмање 8 (осам).  

На конкурс се може пријавити и лице које има академски степен магистра наука стечен на 
овом Факултету, ако не пријави докторску дисертацију, у складу с одредбом члана 128. Закона 
о високом образовању.  

Кандидати са просечном оценом на основним и мастер академским студијама мањом од 8,00, 
као и кандидати који немају завршен одговарајући факултет могу се уписати на докторске 
студије на основу одговарајућих референци или диференцијалних радова. 

 
Табела 7.1. Број студената који се уписује на дати студијски програм 
 

Евиденција:  
Конкурс за упис на докторске студије (ако je започела њихова реализација) - Прилог 7.1  
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Стандард 8: Оцењивање и напредовање студената 
Оцењивање студената врши се непрекидним праћењем рада студената и на основу поена 
стечених извршавањем предиспитних обавеза и плагањем испита. Докторска дисертација се 
оцењује на основу показатеља њеног научног односно уметничког доприноса.  

 

Спецификацијом сваког предмета у студијском програму предвиђене су предиспитне обавезе, 
њихов удео у укупном броју поена као и начин полагања испита. Испит може бити писмени 
или усмени. Део испита може бити и у виду израде семинарског рада који се брани пред 
предметним наставником.  

Коначна оцена на испиту заснована је на укупном броју поена које је студент стекао 
испуњавањем предиспитних обавеза и полагањем испита, садржи максимално 100 поена, а 
утврђује се према следећој скали:  

 • до 51 поена – оцена 5 (није положио)  

 • од 51 до 60 поена – оцена 6 (довољан)  

 • од 61 до 70 поена – оцена 7 (добар)  

 • од 71 до 80 поена – оцена 8 (врло добар)  

 • од 81 до 90 поена – оцена 9 (одличан)  

 • од 91 до 100 поена – оцена 10 (одличан-изузетан).  

Просечна оцена докторских студија је аритметичка средина оцена испита из свих предмета.  

Студент стиче право на пријављивање теме докторске дисертације када положи све испите, тј. 
оствари 150 ЕСПБ бодова. Право на пријављивање теме докторске дисертације има студент 
чија је просечна оцена на докторским студијама 8 или већа. Уколико студент има просечну 
оцену на докторским студијама мању од 8, има право да поново упише поједине семестре у 
којима може поново да похађа наставу на појединим предметима, како би побољшао своју 
просечну оцену. Докторска дисертација са оптерећењем од 30 ЕСПБ бодова је завршни део 
студијског програма докторских студија.  

 
Табела 8.1. Листа одбрањених докторских дисертација у установи у претходне три школске 
године са резултатима који су објављени или прихваћени за објављивање 
 

Евиденција: 
Статут (део који се односи на докторске студије) - Прилог 8.1 
Правилник институције о оцени докторске дисертације - Прилог 8.2 
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Стандард 9: Наставно особље 
За реализацију студијског програма докторских студија обезбеђени су наставно особље које 
има потребну научну  способност. 

 

Наставу на докторским студијама изводе наставници Архитектонског факултета и гостујући 
професори и научни радници као наставници у допунском радном односу, који су референтни 
за област истраживања за коју изводе наставу. Референтност наставника за извођење наставе 
на докторским студијама и за именовање ментора утврђује Веће докторских студија, на основу 
утврђених критеријума Правилника о измени стандарда за акредитацију студијских програма 
докторских студија, за област архитектуре и урбанизма (РС Национални савет за високо 
образовање, бр.06-00-16/61/2013-04), а према списку 10-20 најзначајнијих радова наставника у 
периоду од 1. јануара 2004. и подацима о учешћу у домаћим и међународним научно-
истраживачким и уметничко-истраживачким пројектима.  

Наставу на докторским студијама могу изводити наставници са звањем доктора наука или 
уметности или професори Факултета, као и наставници других факултета и лица изабрана у 
научна звања, уз претходну сагласност Наставно-научног већа, а под условима и на начин 
прописан Законом и општим актом који доноси Сенат Универзитета у Београду. План и Одлуку 
о ангажовању наставника других факултета и лица изабраних у научна звања доноси Наставно-
научно веће Факултета пре почетка наставе, за сваку школску годину. Једним предметом 
докторских студија може руководити само један наставник. Један студент код једног 
наставника може слушати и полагати највише 3 предмета у току прве две школске године. 

Ментор је из реда професора Факултета из научног или уметничког подручја из кога се 
дисертација припрема и, по правилу, из реда наставника изборне области које је студент 
уписао, код којих је слушао и полагао испите. Ментор може бити наставник са звањем доктора 
наука или уметности или професор Факултета. Један наставник може истовремено бити 
ментор највише пет докторских дисертација. У изузетним ситуацијама Веће докторских студија 
може одобрити истовремено менторство у више од пет докторских дисертација. Ментор 
студента уводи у методику решавања проблема које рад третира и методику научно-
истраживачког односно уметничко-истраживачког рада уопште, и усмерава рад кандидата 
кроз консултације о обиму, садржају и начину излагања научних резултата.  

Табела 9.1. Листа наставника ангажованих на реализацији докторских студија 
Табела 9.1а. Листа наставника ангажованих са непуним радним временом 
Табела 9.1б. Листа наставника који испуњавају услов да буду ментори докторских дисертација 
Табела 9.2. Листа наставника укључених у научно-истраживачке и уметничко-истраживачке 
пројекте 
Табела 9.3. Компетентност наставника 
Табела 9.4. Листа ментора у протекле три школске године 
Табела 9.5. Ментори 
 

Евиденција: 
Критеријуми за избор наставника-Прилог 9.1 
Одлука надлежног органа о именовању ментора-Прилог 9.2 
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Стандард 10: Организациона и материјална средства 
За извођење студијског програма обезбеђују се одговарајући људски, просторни, техничко-
технолошки, библиотечки и други ресурси који су примерени карактеру докторског студијског 
програма и броју студената који се уписује.  

 

Архитектонски факултет има краткорочни и дугорочни план и буџет предвиђен за реализацију 
научноистраживачког рада. Предвиђено је да се средства за реализацију докторских студија 
обезбеђују и у сарадњи са другим високошколским установама, акредитованим научним 
установама и међународним организацијама. Нарочито се планира повезивање истраживања 
полазника докторских студија са научноистраживачким и другим пројектима који се раде на 
факултету. 

Архитектонски факултет поседује опрему која је потребна за научноистраживачки рад, и та 
опрема је доступна студентима докторских студија. Факултет, такође, обезбеђује коришћење 
библиотечког фонда из својих извора (књиге, монографије, научни часописи, друга 
периодична издања) у обиму потребном за остварење програма докторских студија. Студенти 
докторских студија имају приступ базама података које су неопходне за израду докторских 
дисертација и за научноистраживачки рад.  

За извођење студијског програма докторских студија обезбеђен је одговарајући простор за 
извођење наставе на Архитектонском факултету, као и одговарајући простор неопходан за 
експериментални рад базиран на савременим информационо-комуникационим 
технологијама.  

 

Табела 10.1. Листа опреме која се користи у научноистраживачком раду 
Табела 10.2. Простор за извођење наставе на докторским, студијама и одговарајући 
лабораторијски простор неопходан за експериментални рад 
 

Евиденција:  
План и буџет предвиђен за реализацију научноистраживачког рада - Прилог 10.1 
Уговори о сарадњи са другим високошколским установама и акредитованим институтима и 
међународним организацијама - Прилог 10.2 
Прилог о доступним базама података и библиотечким ресурсима - Прилог 10.3 
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Стандард 11: Контрола квалитета      
За сваки студијски програм високошколска установа редовно и систематично спроводи 
контролу квалитета путем самовредновања и спољашњом провером квалитета. 

 

Стратегија обезбеђења и унапређења квалитета је основни стратешки развојни документ из 
области обезбеђења квалитета на Архитектонском факултету, који дефинише основне 
приоритете установе, 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 се периодично преиспитује и мења, односно допуњава. 

Комисија за обезбеђење и унапређење квалитета, коју чине декан, продекан за наставу, по 
један наставник и један сарадник са сва три департмана, представник ваннаставног особља и 
по један студент основних и мастер академских студија, редовно спроводи процес 
самовредновања, у оквиру кога се вреднују и процес истраживачког рада и реализација 
докторских студија. 

 

Табела 11.1. Листа чланова комисије за контролу квалитета на студијском програму 
 

Евиденција: 
Извештај о самовредновању студијског програма докторских студија-Прилог 11.1 
 

 


