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Стандард 1. Структура студијскпг прпграма 
Студијски прпграм садржи елементе утврђене закпнпм. 

Студијски прпграм Оснпвних академских студија - Архитектура представља базу за вище степене 
пбразпваоа архитеката щирпкпг спектра прпфесипналнпг усмереоа,  наушне и уметнишке 
специјализације. Настава првпг степена пбразпваоа архитеката  пбухвата садржаје из ппља техничкп-
технплпшких наука, друштвенп хуманистичких наука и ппља уметнпсти, шиме се пбезбеђује 
фундаментална пснпва за даље прпфесипналнп, наушнп и уметнишкп усаврщаваое пплазника. Пп 
заврщетку наставе студент стише диплпму Инжеоер архитектуре. 

Укупнп трајаое студија је три гпдине - 180 ЕСПБ. Настава у пквиру студијскпг прпграма прганизпвана је 
семестралнп, у 6 семестара. Сваки семестар нпси 30 ЕСПБ и пдвија се у 15 радних недеља активне 
наставе. 

Студијски прпграм је структуиран на студијска ппдручја - предмете ппзиципниране у прпцесу наставе 
према садржају, исхпдима кпје ппхађаое предмета пбезбеђује и типу наставе. Принципи ппделе 
студијскпг прпграма на студијска ппдрушја су : - јаснпћа и преппзнатљивпст наушнп-уметнишкп-струшне 
пбласти за кпје се предмет везује, - предмети из истих / српдних ужих наставних пбласти се надпвезују из 
гпдине у гпдину, - настава једнпг семестра пбухвата предмете из вище пбласти и разлишитпг типа наставе 
кпји се пдвијају сихрпнизпванп и тематски ппвезанп.  

Студије су заснпване пп метпду „студип дривен“, кпји ппдразумева да се тежищте наставе пдвија у 
пквиру студија, на нашин да студенти крпз рад на кпнкретнпм прпјекту стишу пптребна знаоа, вещтине и 
кпмпетенције у пбласти архитектуре, урбанизма и архитектпнских технплпгија. Тепретска настава 
сегментирана је на академскп-ппщтепбразпвне пснпве и на тепријскп-метпдплпщке и наушне / 
уметнишкп-струшне пснпве из пбласти архитектуре, урбанизма и архитектпнских технплпгија, кап пснпв и 
ппдрщка апликативнпј настави у студију.   

Настава се реализује крпз разлишите фпрме: предаваоа, вежбе, друге пблике наставе - прпјектпваое у 
студију, истраживаоа, семинаре, пбразпвнп-наушни, пднпснп пбразпвнп-уметнишки рад, кпнсултације и 
струшну праксу. Прпвера знаоа врщи се у тпку семестра путем кплпквијума и тестпва и пп заврщетку 
активне наставе путем израде и пдбране прпјектних или елабпрата вежби, семинарских радпва и 
писмених /усмених испита.  

Студијски прпграм Оснпвних академских студија – Архитектура, псппспбљава студенате за разумеваое и 
преппзнаваое наушних, струшних и уметнишких ппстигнућа у пбласти архитектуре, урбанизма, 
архитектпнских технплпгија. 

Исхпди прпцеса ушеоа пдгпварају првпм степену академскпг пбразпваоа архитеката, а стешене 
кпмпетенције укљушују и сппспбнпст идентификације индивидуалних пптреба за ушеоем и разумеваоа 
лишне пдгпвпрнпсти пптребне за даље академскп пбразпваое и прпфесипналнп усаврщаваое. 
Заврщетак пснпвних академских студија архитектуре, у складу са међунарпдним стандардима за 
пбразпваое архитеката, легислативпм еврппске уније кап и дпмаћпм, не квалификује заврщенпг 
студента за ппзив архитекте, али ппдразумева стицаое пдређених кпмпетенција, прпфесипналних знаоа 
и вещтина кпје дају мпгућнпсти кпнкурисаоа на тржищту рада.  

Стешена диплпма на пснпвним академским студијима архитектуре пмпгућава заврщеним студентима 
наставак пбразпваое на мастер академским студијама из пбласти архитектуре, урбанизма или других 
српдних пбласти, на Универзитету у Бепграду – Архитектпнскпм факултету, кап и другим универзитетим 
и факултетима у земљи и инпстранству.  
 
Прилпзи за стандард 1:  
Прилпг 1.1. Публикација устанпве (у щтампанпм или електрпнскпм пблику,  сајт институције). 
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Стандард 2. Сврха студијскпг прпграма 
Студијски прпграм има јаснп дефинисану сврху и улпгу у пбразпвнпм систему, дпступну јавнпсти.  

Примарна сврха студијскпг прпграма Оснпвних академских студија - Архитектуре је стицаое пбразпвне 
пснпве и припрема студената за даље струшнп-наушнп-уметнишкп усаврщаваое на разлишитим вищим 
нивпима студија  из пбласти архитектуре, урбанизма или српдних пбласти. 

Оснпвни разлпг пвакве кпнцепције студијскпг прпграма Оснпвних академских студија - Архитектуре 
утемељена је са једне стране у традицији и евплуцији система академскпг пбразпваоа архитеката кпја се 
вище пд 150 гпдина развија на Универзитету у Бепграду, и са друге стране у вепма щирпкпј палети 
мпгућнпсти прпфесипналнпг ангажпваоа архитеката. Све већа слпженпст прпфесије и брпјна занимаоа 
кпје архитекте мпгу пбављати захтева вищегпдищое пбразпваое архитеката са усмереоима и 
специјализпваним пбразпваоем у пдређеним пбластима. «Архитекта» је регулисана прпфесија и пшекује 
се да већина студената настави пбразпваое на мастер академскпм нивпу, дп 5 гпдина пбразпваоа. 

У тпм смислу, Оснпвне академске студије - Архитектура имају за циљ да студентима пруже пснпвна 
тепријска и практишна знаоа из пбласти архитектуре, урбанизма, архитектпнских технплпгија. Сврха 
стицаоа кпмпетенција за разумеваоа щирине и слпженпсти пвих наушних-уметнишких-струшних пбласти 
је да се студенти припреме за даље усаврщаваое и да им се пружи ппдрщка у идентификацији лишних 
прпфесипналних афинитета и преппзнавоу уже струшнпг и специјлистишкпг прпфесипналнпг 
усмераваоа. 

Истпвременп, Оснпвне академске студије - Архитектура имају сврху да студентима пбезбеде стицаое 
пдређених прпфесипналних знаоа и вещтина кпје дају мпгућнпсти кпнкурисаоа на тржищту рада и 
заппщљаваое у пбласти архитектуре и урбанизма, кап и другим српдним пбластима, у складу са 
стешеним кпмпетенцијама. Тп у услпвима прпменљивпг тржищта рада пмпгућава заврщеним студентима 
избпр пдређених занимаоа већ ппсле три гпдине студија и мпгућнпст да ппсле прпфесипналнпг 
ангажпваоа наставе свпје даље пбразпваое у пбластима у кпјима имају већу мпгућнпст заппслеоа или 
су већ стекли пдређенп прпфесипналнп искуствп.  

Прилпзи за стандард 2:  
Прилпг 1.1. Публикација устанпве (у щтампанпм или електрпнскпм пблику,  сајт институције). 

 
 
 

Стандард 3. Циљеви студијскпг прпграма 
Студијски прпграм има јаснп дефинисане циљеве.  

Кпнцепција студијскпг прпграма пснпвних академских студија архитектуре заснпвана је на сету ппштих 
циљева:   

 Опщте, пснпвнп пбразпваое и прпфесипнална квалификација, кап заједнишка пплазна пснпва за 
стицаое усмерених прпфесипналних квалификација на мастер нивпу студија из пбласти 
архитектуре, урбанизма или других српдних пбласти у земљи и инпстранству. 

 Стицаое прпфесипналних знаоа и вещтина кпје пбезбеђују мпгућнпст кпнкурисаоа на тржищту 
рада и заппщљаваое у пбластима архитектуре и урбанизма, кап и другим српдним пбластима, у 
складу са стешеним кпмпетенцијама. 

Ппсебни циљеви узети у пбзир приликпм структираоа студијскпг прпграма су: 

 Структура студијскпг прпграма треба да буде таква да јаснп пдсликава сущтину педагпщкпг приступа 
и пмпгућава преппзнатљиавпст ужих струшних, наушних и уметнишких пбласти кпје прпфесија 
архитеката пбухвата. 

 Структура студијскпг прпграма треба да ппдстакне унапређеое дисциплинарнпг миљеа 
имплемантацијпм савремених културних и прпфесипналних кпнцепата. 
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 Обезбеђеое пснпвнпг пбразпваоа архитеката у складу са принципима еврппскпг прпстпра виспкпг 
пбразпваоа уппщте, а ппсебнп еврппским стандардима пбразпваоа за прпфесију архитеката. 

 Обезбеђеое мећунарпдне преппзнатљивпст крпз развпј специфишнпсти студијскпг прпграма 

 Унапређеое наставних пбласти и развпј пблика наставе на факултету. 

 Омпгућити примену савремених кпнцепата и метпда едукације 

 Оптимизација пптерећеоа студената и ппстпјећег наставнпг кадра 

Оперативни циљеви пснпвних академских студија архитектуре су: 

 Осппспбљаваое студената за разумеваое и преппзнаваое наушних, струшних и уметнишких 
дпстигнућа и делатнпсти у пбласти архитектуре, урбанизма, архитектпнскпг инжеоерства и 
технплпгија.  

 Стицаое знаоа п пснпвним тепријским ппставкама и метпдама архитектпнскпг и урбанистишкпг 
прпјектпваоа и извпђеоа архитектпнских пбјеката. 

 Стицаое пдређених прпфесипналних знаоа и вещтина ради мпгућнпсти кпнкурисаоа на тржищту 
рада. 

 Стицаое права на наставак пбразпваоа на мастер академским студијама из пбласти архитектуре, 
урбанизма или других српдних пбласти у земљи и инпстранству. 

Прилпзи за стандар 3:  
Прилпг 1.1 - Публикација устанпве (у щтампанпм или електрпнскпм пблику, сајт институције) 

 
 
 

Стандард 4. Кпмпетенције диплпмираних студената 
Савладаваоем  студијскпг прпграма  студент  стише  ппщте  и  предметнп-специфишне сппспбнпсти кпје су у функцији 
квалитетнпг пбављаоа струшне, наушне и уметнишке делатнпсти.  

Савладаваоем студијскпг прпграма Оснпвних академских студија - Архитектуре студент стише следеће 
способности: 

Разумеваое:  

 пднпса између људи и грађевина и грађевина и оихпвпг пкружеоа и пптреба да се грађевине и 
прпстпр прилагпде међуспбнп, кап и да се прилагпде људским пптребама и мерама; 

 прпфесије архитекте и пдгпвпрнпсти према друщтвеним, културплпщким и екплпщки вреднпстима и 
архитектпнскпм наслеђу 

 структуре, кпнструкције и инжеоерских прпблема везаних за прпјектпваое и грађеое 
архитектпнских пбјеката; 

 пснпвних метпда и техника истраживаоа  

 пснпвних тепријских кпнцепата у креираоу прпјектних рещеоа крпз рефлективни и критишки приступ 

 

Одгпварајућа знаоа п: 

 истприји и тепријама архитектуре, српдним уметнпстима, технплпгијама и хуманистишким наукамa; 

 ликпвним уметнпстима и оихпвпм утицају на квалитет архитектпнскпг прпјектпваоа; 

 пснпвама урбанпг дизајна, урбанистишкпм прпјектпваоу и планираоу и вещтинама укљушеним у 
прпцес планираоа; 

 функцији архитектпнских пбјеката, физишким карактеристикама елемената зграде, материјалима и 
примени система и технплпгија у циљу пбазбеђеое услпва унутращоег кпнфпра и затите пд 
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климатскпх утицаја;  

 делатнпстима, прпписима и прпцедурама кпје се тишу прпцеса планираоа, прпјектпваоа и 
реализације архитектпнских пбјеката. 

 пснпвним стратегијама пшуваоа и пдрживпг развпја живптне средине 

 

Вештине и сппспбнпсти: 

 израде архитектпнских прпјеката маоег нивпа слпженпсти и маое захтевних типплпгија у складу са 
пптребама кприсника, кпнтекстуалним и финасијским пгранишеоима, а кпји испуоавају естетске и 
технишке захтеве, кпристећи разлишите технике и медије изражаваоа. 

 
Стешене кпмпетенције пдгпварају првпм степену академскпг пбразпваоа архитеката, укљушују и 
сппспбнпст идентификације индивидуалних пптреба за ушеоем и разумеваоа  лишне пдгпвпрнпсти и 
пптребе за даљим академским пбразпваоем и прпфесипналним усаврщаваоем. 

Прилпзи за стандар 4:  
Прилпг 4.1. - Дпдатак диплпми  

 
 
 

Стандард 5. Курикулум 
Курикулум студијскпг прпграма садржи листу и структуру пбавезних и избпрних предмета и мпдула и оихпв ппис.  

Студијски прпграм структуиран је у вище  разлишитих целина - у зависнпсти пд типа и садржаја предмета 
кпји се у оима групищу. У структури студијскпг прпграма заступљене су следеће групе предмета: 

1. академскп – ппште пбразпвни предмети (16,11%) - пбухватају наставу из ппља технишкп-
технплпщких и друщтвенп-хуманистишких наука и ппља уметнпсти. Настава је тежищнп тепријска, 
пбавља се крпз предаваоа, а прпвера знаоа у тпку сместра реализују се крпз тестпве и кплпквијуме 
и кпнашнп, крпз пплагаое испита или израду семинарских радпва. На ппјединим предеметима из 
пбласти у ппљу уметнпсти настава се пдвија крпз предаваоа и вежбе, а прпвере знаоа се тпкпм 
наставе реализују крпз презентације и кпнашнп крпз фпрмираое финалнпг елабпрата. 

2. тепријскп-метпдплпшки предмети (18,33%) - пбухватају наставу из ппља технишкп-технплпщких 
наука и ппља уметнпсти. Настава је тежищнп тепријска и пбавља се крпз предаваоа и кратке вежбе. 
Прпвера знаоа се врщи у тпку сместра крпз тестпве, вежбе и кплпквијуме и кпнашнп крпз пплагаое 
испита или израду семинарских радпва 

3. научнп/уметничкп-стручни предмети (33,89%) – пбухватају наставу из ппља технишкп-технплпщких 
наука и ппља уметнпсти. Настава се пбавља крпз предаваоа и вежбе. Прпвера знаоа се врщи у тпку 
сместра крпз тестпве, кплпквијуме и кпнашнп крпз пплагаое испита, израду елабпрата или 
семинарских радпва. 

4. стручнп-апликативни предмети (30,0%) – пбухватају наставу из ппља технишкп-технплпщких наука и 
ппља уметнпсти, из пбласти архитектпнскпг прпјектпваоа, урбанистишкпг прпјектпваоа и 
архитектпнских технплпгија. Настава у пвим студијским ппдрушјима је претежнп апликативнпг 
карактера (рад у студију) и ппдразумева индивидуални и групни рад студената на кпнкретнпм 
прпјекту кпји се пбавља крпз друге пблике наставе и тематска наушнп/уметнишкп-струшна предаваоа 
у пквиру студија. Прпвера знаоа се врщи у тпку сместра крпз радипнице и презентације рада на 
прпјекту (кплпквијуме), и кпнашнп крпз израду заврщнпг елабпрата, јавну пдбрану и излпжбу 
заврщних елабпрата (прпјеката). 

Изборни предмети (20,56%) – спадају у групу стручнп-апликативних и научнп/уметничкп- стручних из 
ппља технишкп-технплпщких и друщтвенп-хуманистишких наука и уметнпсти. Настава на избпрним 
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предметима се пбавља крпз предаваоа, кратке вежбе и друге пблике наставе (ппсебнп за предмете 
апликативнпг карактера). Прпвера знаоа се врщи у тпку семестра крпз тестпве, вежбе, кплпквијуме и 
кпнашнп крпз пплагаое испита и израду семинарских радпва, пднпснп крпз радипнице и презентације 
рада на прпјекту (кплпквијуме), и кпнашнп крпз израду заврщнпг елабпрата, јавну пдбрану и излпжбу 
заврщних елабпрата (прпјеката). 

Стручна пракса (укупнп 3 ЕСПБ, пднпснп 90 радних сати) пбухвата прпграм струшне праксе кпји студент 
реализује у прганизацији факултета у прпјектнпм бирпу, јавнпј институцији или на градилищту. Прпвера 
стешенпг знаоа се врщи крпз израду и пдбрану елабпрата. 

Заврщни сегмент студијскпг прпграма Оснпвних академских студија – Архитектура састпји се из рада у 
студију и Заврщнпг рада, укупнп 14 ЕСПБ, пд шега је  Завршни рад 4 ЕСПБ. 

Укупан брпј сати активне наставе на студијскпм прпграму је  2505 - прпсешнп 835 сати на  гпдищоем 
нивпу, пд шега су 51% предаваоа, а псталп вежбе и други пблици активне наставе. 

Табеле и Прилпзи за стандард 5:  

Табела 5.1. Расппред предмета пп семестрима и гпдинама студија.  
Tабелa 5.1 a. Расппред предмета пп семестрима и гпдинама студија за пснпвне академске студије (ОАС). 
Табела 5.2. Спецификација  предмета. 
Табела 5.2.а. Коига предмета - студијски прпграм  (назив прпграма) 
Табела 5.3. Избпрна настава на студијскпм  прпграму.  

Табела 5.4. Листа предмета на студијскпм прпграму првпг нивпа, пп типу предмета: (Академскп-ппщтепбразпвни,  Тепријскп-
метпдплпщки, Наушнп, пднпснп уметнишкп струшни, Струшнп апликативни и Струшни, пднпснп уметнишкп-струшни предмети)  

Извештај 1. Извещтај п структури студијскпг прпграма  

Прилпг 5.1. Коига предмета (у дпкументацији  и на сајту институције).  
Прилпг 5.2. Одлука п прихватаоу студијскпг прпграма пд стране струшних пргана виспкпщкплске устанпве.  

 
 
 

Стандард 6. Квалитет, савременпст и међунарпдна усаглашенпст студијскпг прпграма 
Студијски прпграм је усклађен са савременим светским тпкпвима и стаоем струке, науке и уметнпсти у пдгпварајућем 
пбразпвнп-наушнпм, пднпснп уметнишкп-пбразпвнпм ппљу и уппредив је са слишним прпграмима на инпстраним 
виспкпщкплским устанпвама, а ппсебнп у пквиру еврппскпг пбразпвнпг прпстпра.  

Студијски прпграм је усаглащен са еврппским стандардима у ппгледу услпва уписа, трајаоа студија, 
услпва преласка у наредну гпдину студија, исхпда студијскпг прпграма и стицаоа кпмпетенција, кап и 
нашина студираоа, услпва за стицаое диплпме, уппредивпсти прпграма. Студијски прпграм Оснпвних 
академских студија – Архитектура, у пптпунпсти је усклађен са међунарпдним пквирпм пбразпваоа 
архитеката UNESCO/UIA Charter for Architectural Education, и ппсебнп, у смислу кпмпетенција кпје 
пбезбеђује заврщеним студентима, са еврппским стандардима пбразпваоа архитеката дефинисаних 
Директивама 2005/36/ЕЗ и 2013/55/ЕУ п признаваоу струшних квалификација. 

Студијски прпграм Оснпвних академских студија - Архитектуре нуди студентима најнпвија наушна, 
уметнишка пднпснп, струшна сазнаоа из пбласти архитектуре, урбанизма и архитектпнских технплпгија. 
Студијски прпграм је целпвит и свепбухватан и пбухвата пснпвна тепријске, тепријскп-метпдплпщке и 
наушна/уметнишкп – струшне прпграме из наведених пснпвних дисциплинарних пбласти.  

Студијски прпграм је фпрмалнп и структурнп усклађен са утврђеним предметнп специфишним 
стандардима за акредитацију.  

Прпграм пснпвних академских студија усаглащен је са другим прпграмима виспкпщкплске устанпве, 
мастер академских студија, специјалистишких академских студија и дпктпрских студија у пбласти 
архитектуре и интердисциплинарних студија, кпје представљају други, пднпснп трећи степен 
пбразпваоа архитеката.  

Студијски прпграм је усклађен са три акредитпвана прпграма инпстраних виспкпщкплских устанпва:  
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 ЕТХ Цирих, Оснпвне академске студије архитектуре   
ETH Zurich, Bachelor Architecture  program 
https://ethz.ch/en/studies/prospective-bachelors-degree-students/bachelors-degree-programmes.html 

 Технишки Универзитет у Делфту - Архитектпнски факултет, Оснпвне академске студије 
архитектуре, урбанизама и архитектпнских технплпгија   
Delft University of Technology  -  Faculty of Architecture and the Built Environment  
Bachelor of Architecture, Urbanism and Building Sciences 
https://www.tudelft.nl/en/education/programmes/bachelors/bk/bachelor-of-architecture-urbanism-and-
building-sciences/ 

 Универзитет у Ахену - Архитектпнски факултет, Оснпвне академске студије архитектуре   
RWTH-Aachen University - Faculty of Architecture,  B.Sc. Architecture program 
https://arch.rwth-aachen.de/cms/~gfa/Architektur/lidx/1/ 

Такпђе, студијски прпграм Оснпвних академских студија Архитектура – ОАСА, акредитпван је пд 2015. 
гпдине RIBA (Royal Institute of British Architects) еквиваленцијпм RIBA степен 1 (RIBA Part1 ), щтп је 
међунарпднп признат репер за изврснпст у архитектури, свакакп и усглащенпст са међунарпднп 
признатим стандардима пбразпваоа у пбласти. 

Прилпзи за стандард 6:  

Прилпг 6.1, 6.2, 6. 3. Дпкументација п најмаое три акредитпвана инпстрана прпграма, са кпјим је прпграм усклађен. 
Прилпг 6.4. Pdf дпкумент курикулума акредитпваних инпстраних студијских прпграма са кпјима је студијски прпграм усклађен  

Прилпг 6.4.1. ETH Zurich, Bachelor Architecture  program 
Прилпг 6.4.2. Delft University of Technology  -  Faculty of Architecture and the Built Environment  

                                Bachelor of Architecture, Urbanism and Building Sciences 
Прилпг 6.4.3. RWTH-Aachen University - Faculty of Architecture,  B.Sc. Architecture program 

 
 
 

Стандард 7. Упис студената 
Виспкпщкплска устанпва у складу са друщтвеним пптребама и свпјим ресурсима уписује студенте на пдгпварајући студијски 
прпграм на пснпву успеха у претхпднпм щкплпваоу и прпвере оихпвпг знаоа, склпнпсти и сппспбнпсти. 

Универзитет у Бепграду - Архитектпнски факултет уписује у прву гпдину Оснпвних академских студија - 
Архитектура 240 студената. 

У прву гпдину пснпвних академских студија мпже се уписати лице кпје има средое пбразпваое у 
шетвпрпгпдищоем трајаоу, а сви пријављени кандидати пплажу пријемни испит за прпверу скплнпсти и 
сппспбнпсти. 

Ранг кандидата пдређен је бпдпваоем резултата пријемнпг испита и успеха из средое щкпле. Укупан 
максималан брпј бпдпва је 100. Максималан брпј бпдпва кпји се мпже стећи на пријемнпм испиту је 60, 
а на пснпву успеха у щкпли 40. 

Пријемни испит има класификаципни карактер и пплаже се у фпрми теста кпји је састављен из задатака 
груписаних у три дела: 

1. Општа култура, усмерена на дисциплину архитектуре са ппсебним тежищтем ка разумеваоу и 
лпгишкпм закљушиваоу. 

2. Лпгичкп закључиваое, усмеренп ка разумеваоу прпстпрних пднпса релевантних за студије 
архитектуре. 

3. Прпстпрнп ппажаое и сппспбнпст ликпвнпг представљаоа, усмерен ка рещаваоу лпгишких 
прпблема и замисли путем скице (цртежа). 

Врста знаоа, склпнпсти и сппспбнпсти кпје се прпверавају при упису пдгпварају прирпди студијскпг 

https://ethz.ch/en/studies/prospective-bachelors-degree-students/bachelors-degree-programmes.html
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прпграма и нашин те прпвере пдгпварају карактеру студијскпг прпграма и пбјављују се у кпнкурсу. 
У свему псталпм примеоују се пдредбе Заједнишкпг кпнкурса Универзитета у Бепграду, пдредбе 
дефинисане Правилникпм п упису студената на студијске прпграме Универзитета у Бепграду, 
Правилникпм п пријемнпм испиту Факултета, кап и другим ппщтим актима Универзитета и Факултета и 
пдлукама кпје се пбјављују на интернет страници Факултета. 

Табеле и Прилпзи за стандард 7:  

Табела 7.1.  Преглед брпја студената кпји су уписани на студијски прпграм у текућпј и претхпдне две гпдине. 
Табела 7.2.  Преглед брпја студената кпји су уписани на студијски прпграм пп гпдинама студија у текућпј щкплскпј гпдини. 

Прилпг 7.1. Кпнкурс за упис студената;  
Прилпг 7.2. Рещеое п именпваоу кпмисије за пријем студената.  
Прилпг 7.3. Услпви уписа студената (извпд из Статута институције, или други дпкумент) - (прилпзи су исти кап прилпзи кпји се 
дају у дпкументацији за акредитацију устанпве, уз прпграм се прилажу самп у електрпнскпј верзији). Институција је дужна да 
при упису на мастер студије впди рашуна п претхпднп стешеним кпмпетенцијама кандидата. 

 
 
 

Стандард 8. Оцеоиваое и напредпваое студената 
Оцеоиваое студената врщи се непрекидним праћеоем рада студената и на пснпву ппена стешених у испуоаваоу предиспитних 
пбавеза и пплагаоем испита.  

Студент савлађује студијски прпграм Оснпвних академских студија - Архитектура пплагаоем испита  за 
сваки ппјединашни предмет шиме стише пдређени брпј  ЕСПБ бпдпва, у складу са студијским прпгрампм. 
Сваки ппјединашни предмет у прпграму има пдређени брпј ЕСПБ бпдпва кпји студент пстварује када са 
успехпм пплпжи испит. Брпј ЕСПБ бпдпва на свакпм пд предмета и раднп пптерећеое студента у 
савлађиваоу пдређенпг предмета међуспбнп су усклађени и дефинисани јединственпм метпдплпгијпм 
за све предмете студијскпг прпграма. 

Студент стише ппене на предмету крпз рад у настави, испуоаваоем предиспитних пбавеза и пплагаоем 
испита. Успещнпст студената у савлађиваоу пдређенпг предмета кпнтинуиранп се прати тпкпм наставе и 
изражава се ппенима. Минималан брпј ппена кпје студент мпже да стекне испуоаваоем предиспитних 
пбавеза тпкпм наставе је 30 а максимални 70. Максимални брпј ппена кпје студент мпже да пствари на 
предмету је 100.  

Предиспитне пбавезе студената реализују се на разлишите нашине, у зависнпсти пд типа и сарджаја 
предмета, на нашин дефинсан студијским прпгрампм, крпз: тестпве, кплпквијуме, вреднпваое вежби, 
презентација, радипница и сл. Присуствп прпверама знаоа у тпку семестра је пбавезнп, а за студенте 
кпји из пправданих разлпга нису присуствпвали прганизује се дпдатни термин прпвере знаоа у првпм 
испитнпм рпку. Нашин пплагаоа испита и стицаоа ппена на испиту прилагпђен је студијскпм ппдрушју у 
пквиру кпга се предмет прганизује, щтп ппдразумева: писмени испит, усмени испит, семинарски рад, 
семестрални прпјектни елабпрат или елабпрат вежби са усменпм пдбранпм или други нашин 
пдгпварјући садржају предмета и типу предметне наставе. 

Кпнашна пцена на предмету заснпвана је на укупнпм брпју ппена кпје је студент стекап испуоаваоем 
предиспитних пбавеза и пплагаоем испита, према квалитету стешених знаоа и вещтина, а у складу са 
нашинпм стицаоа ппена дефинисаним студијским прпгрампм. 

Укупан успех студента на предмету изражава се пценпм пд 5 (није пплпжип) дп 10 (пдлишан - изузетан) а 
утврђује  у складу са Правилникпм п пплагаоу испита и пцеоиваоу на испиту (Гласник Универзитета 
у Бепграду, бр. 136, 168 и 180), се према следећпј скали: 

пд    0 дп   50 ппена – пцена 5     (није пплпжип) 
пд  51 дп   60 ппена – пцена 6     (дпвпљан) 
пд  61 дп   70 ппена – пцена 7     (дпбар) 
пд  71 дп   80 ппена – пцена 8     (врлп дпбар) 
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пд  81 дп   90 ппена – пцена 9     (пдлишан) 
пд  91 дп 100 ппена – пцена 10  (пдлишан-изузетан) 

Сваки предмет из студијскпг прпграма има јасан и пбјављен нашин стицаоа ппена.  Нашин стицаоа ппена 
тпкпм извпђеоа наставе укљушује брпј ппена кпје студент стише пп пснпву сваке ппјединашне врсте 
активнпсти тпкпм наставе или изврщаваоем предиспитне пбавезе и пплагаоем испита.   

Табеле и Прилпзи за стандард 8:  

Табела 8.1. Збирна листа ппена пп предметима кпје студент стише крпз рад у настави и пплагаоем предиспитних пбавеза кап и 
на испиту.  
Табела 8.2. Статистишки ппдаци п напредпваоу студената на студијскпм прпграму. 

Прилпг 8.2.  Коига предмета - (у дпкументацији  и на сајту институције). 

 
 
 

Стандард 9. Наставнп пспбље 
За реализацију студијскпг прпграма пбезбеђенп је наставнп пспбље са пптребним наушним, уметнишким и струшним  
квалификацијама.  

Спрпвпђеое наставе на Оснпвним академским студијама – Архитектура, збпг свпјих специфишнпсти врщи 
се према стандардима утврђеним на нивпу факултета, а кпји су усклађени са прпписаним стандадрима 
за акредитацију  студијских прпграма на првпм нивпу студија у ппљу технишкп-технплпщких наука. 

Брпј наставника и сарадника пдгпвара пптребама студијскпг прпграма и зависи пд врсте наставних 
предмета.  

Укупан брпј наставника кпји ушествује на студијскпм прпграму је 77, пд шега је прекп 98,34% у сталнпм 
раднпм пднпсу са пуним радним временпм. Наставници у пквиру Оснпвних академских студија – 
Архитектура пстварују прпсешнп, крпз предаваоа, вежбе, друге пблике наставе,  кпнсултације  и теренски 
рад пстварују прпсешнп 1,87 шаспва недељнп. Наушне, уметнишке и струшне квалификације наставнпг 
пспбља пдгпварају пбразпвнп-наушнпј, пднпснп пбразпвнп-уметнишкпј пбласти и нивпу оихпвих 
задужеоа. Сви наставници имају пп најмаое пет референци из уже наушне, уметнишке пднпснп струшне 
пбласти из кпје извпди наставу на студијскпм прпграму, кпји су дпступни јавнпсти на сајту факултета.  

Укупан брпј сарадника у заваоу асистенента и асистента са дпктпратпм у раднпм пднпсу са пуним 
радним временпм кпји ушествује на студијскпм прпграму је 46. Осим наведених, у настави ушествују и 6 
истраживаша сарадника / истраживаша приправника ушествује у складу са Стандардима прпписаним 
критеријумима, кап и псам сарадника ван раднпг пднпса - демпнстратпра (студената дпктпрских, 
пднпснп студената мастер академских студија) угпвпрнп ангажпваних за ппмпћу у настави на студијскпм 
прпграму, такпђе у складу са Стандардима прпписаним критеријумима. На студијскпм прпграму 
Оснпвних академских студија - Архитектура сарадници пстварују укупнп прпсешнп пптерећеое пд 4,20 
шаспва недељнп. 

Наставнп пспбље факултета ппдељенп је у три прганизаципне јединице – Департман за архитектуру, 
Департман за урбанизам и Департман за архитектпнске технплпгије. Рад департмана уређен је Стаутпм 
АФ и пре свега се пднпси на прганизпваое ппслпва на развпју студијских прпграма и реализацији 
наставе из пдређених ужих пбласти. 

Кпмпетентнпст наставника вреднује у складу са Стандардима и услпвима дефинисаним пд стране 
Наципналнпг савета и Универзитета у Бепграду - Правилникп п минималним услпвима за стицаое зваоа 
наставника на Универзитету у Бепграду („Гласник УБ”, бр. 192/16, 195/16, 197/17, 199/17 и 203/18). Избпр 
наставника врщи се у складу са ппщтим актима Универзитета и Факултета и Правилникпм п нашину и 
ппступку стицаоа зваоа и засниваоа раднпг пднпса наставника на Универзитету у Бепграду ("Гласник 
УБ", бр. 200/17). 

Табеле и Прилпзи за стандард 9:  
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Табела 9. 0. Укупни ппдаци п наставнпм пспбљу у устанпви  (листа се фпрмира приликпм унпса ппдатака у електрпнски 
фпрмулар, устанпва је пбавезна да у пву табелу унесе све ппдатке кпји се траже). 
Табела 9.1. Наушне, уметнишке и струшне квалификације наставника и задужеоа у настави 
Табела 9.1.а. Kоига наставника - студијски прпграм Оснпвне академске студије архитектура  
Табела 9.2. Листа ангажпваних наставника са пуним радним временпм на студијскпм прпграму/свим прпграмима/друга ВУ. 
Табела 9.3. Листа наставника ангажпваних са непуним радним временпм на студијскпм прпграму/свим прпграмима/друга ВУ. 
Табела 9.4. Листа псталих ангажпваних наставника  - дппунски рад  на студијскпм прпграму/свим прпграмима/друга ВУ. 
Табела 9.5.  Листа сарадника ангажпваних са пуним радним временпм на студијскпм  прпграму/свим прпграмима/друга ВУ. 
Табела 9.6.  Листа сарадника ангажпваних са непуним радним временпм на студијскпм прпграму/свим прпграмима/друга ВУ. 
Табела 9.7. Листа псталих ангажпваних сарадника - дппунски рад на студијскпм прпграму/свим прпграмима/друга ВУ. 
Табела 9.8. Збирни преглед брпја свих наставника пп пбластима,  и ужим наушним или уметнишким пбластима ангажпваних на 
студијскпм прпграму/ свим прпграмима/друга ВУ. 

Прилпг 9.1. Извпди из електрпнске базе ппдатака (ЕБП) ппреске управе републике Србије (ПУРС) са пптписпм и пешатпм и тп у 
електрпнскпј и папирнпј фпрми уз Захтев. 
Прилпг 9.2. Угпвпри п раду, избпри у зваоа, диплпме, сагласнпсти, изјаве, МА и М1/М2, наставника са пуним радним временпм 
на студијскпм прпграму/свим прпграмима/друга ВУ. 
Прилпг 9.3. Угпвпри п раду, избпри у зваоа, диплпме, сагласнпсти, изјаве, МА и М1/М2, наставника са непуним радним 
временпм на студијскпм прпграму/свим прпграмима/друга ВУ. 
Прилпг 9.4. Угпвпри пангажпваоу, избпри у зваоа, диплпме, сагласнпсти и изјаве, наставника  - дппунски рад  на студијскпм 
прпграму/свим прпграмима/друга ВУ. 
Прилпг 9.5. Угпвпри п раду, избпри у зваоа, диплпме, сагласнпсти, изјаве, МА и М1/М2, сарадника са пуним радним временпм 
на студијскпм прпграму/свим прпграмима/друга ВУ. 
Прилпг 9.6. Угпвпри п раду, избпри у зваоа, диплпме, сагласнпсти, изјаве, МА и М1/М2, сарадника са непуним радним 
временпм на студијскпм прпграму/свим прпграмима/друга ВУ. 
Прилпг 9.7. Угпвпри п ангажпваоу, избпри у зваоа, диплпме, сагласнпсти и изјаве сарадника  - дппунски рад  на студијскпм 
прпграму/свим прпграмима/друга ВУ. 
Прилпг 9.8. Правилник п избпру наставнпг пспбља на Устанпви. 
Прилпг 9.7. Угпвпри п ангажпваоу наставника из инпстранства  на студијскпм прпграму;   
Прилпг 9.8. Одлука Сената и Савета п избпру гпстујућег прпфеспра. 
Прилпг 9.9. Дпказ п бправку за стране држављане издат пд надлежнпг пргана. 

Наппмена:  Треба дпставити у ппсебнпм фплдеру Табеле и Прилпге за Виспкпщкплску устанпву и тп: Стандард  6. Наставнп 
пспбље (Табела 6.1 – 6.7 и Прилпг 6.3 – 6.8). 

 
 
 

Стандард 10. Организаципна и материјална средства 
За извпђеое студијскпг прпграма пбезбеђују се пдгпварајући људски, прпстпрни, технишкп-технплпщки, 
библиптешки и други ресурси кпји су примерени карактеру студијскпг прпграма и предвиђенпм брпју студената. 

За извпђеое наставе на студијскпг прпграма пбезбеђен је пдгпварајући прпстпр - 4,25 м2 брутп прпстпра 
пп студенту пп сменама, узевщи у пбзир све студијске прпграме кпји се реализују на архитектпнскпм 
факултету.  Сви прпстпри Факултета приступашани су за све кприснике равнпправнп, укљушујући и 
кпринскике са птежаним кретаоем, у складу са Правилникпм п техничким стандардима 
приступачнпсти пднпснп принциппм универзалнпг дизајн. 

АФ ппседује адекватне прпстпрне и технишке услпве кап и сву пптребну технишку ппрему и 
инфпрмаципну технплпгију за савременп и квалитетнп извпђеое наставе.  Настава се реализује у 
Амфитеатру, слущапницама, ушипницама, рашунарскпј лабпратприји, медијатеци, шитапници, 
макетарници, а у складу са специфишнпстима наставе активирају се и наставнишки кабинете кап прпстпр 
у кпме се реализује деп настава. 

За свакпг студента на студијскпм прпграму пбезбеђенп је местп у амфитеатру, ушипници и рашунарскпј 
лабпратприји,  пп сменама.  Амфитеатар и слущапнице ппремљене су клупама и ппдлпгама за писаое, 
таблпм, псветљене су и адекватнп пзвушене, а садрже и пптребну технплпщку ппрему - рашунар, видеп 
бим и прпјекципним платнп. Све ушипнице ппремљене су таблама, пптребним брпјем цртаћих стплпва и 
стплица и панпима за излагалагаое студентских радпва, а садрже и адекватну технплпщку ппремуа - 
видепбим (уз упптребу лаптпп рашунара), прпјекципнп платнп кап и другу мпбилну технплпщку ппрему 
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неппхпдну за извпђеое наставе. 

Архитектпнски факултет у свпм саставу има Инфпрмаципнп-дпкументаципни центар (ИнДпЦ) у шијем 
саставу су Библиптека, Библиптека старих коига и Медијатека и Архитектпнски рашунарски центар (АРЦ) 
у шијем сатаву је и Рашунарска лабпратпријау пквиру кпје је студентима на распплагаоу 40 рашунара. За 
извпђеое наставе укупнп је на распплагаоу је 100 рашунара, 15 щтампаша и 5 скенера.  АРЦ је 
ппремљени пдгпварајућпм мпбилнпм ппремпм за пптребе наставе - 28 видеп бимпва, 30 лап-тпп 
рашунара, 1 дигитална камера, 10 фптпапарата и друга пратећа рашунарска ппрема за извпђеое 
апликативне наставе у ушипницама и на терену.  У прпстпру факултета пбезбеђенп је и 3 слпбпднп и 
кпнтинуиранп дпступна щтампаша/кппир апарата, кпје студенти сампсталнп кпристе.  

Сви прпстпри факултета ппкривени су бежишним интернетпм адекватнпг капацитета за брпј кприсника. У 
упптреби је Office 365 платфпрма са свим у пквиру ое дпступним сервисима, кап и MOODLE платфпрма. 
Студентима су на распплагаоу и едукативне лиценце за пснпвне спфтвере неппхпдне у прпцесу 
едукације у пбласти.  

Архитектпнски факултет има библиптеку кпја  распплаже са 13664 библиптешких јединица у 
типплпгијама: учбеника, мпнпграфија, струшне литературе, скрипти, шаспписа, дпктпрских дисертација, 
магистарских теза  и других материјала у функцији наставе и истраживашкпг рада на Факултету. 
Обезбеђена је адекватна ппкривенпст предмета пдгпварајућпм учбенишкпм литературпм, ушилима и 
ппмпћним средствима, распплпживим на време и у дпвпљнпм брпју за нпрмалнп пдвијаое наставнпг 
прпцеса на студијскпм прпграму. Библиптека ппседује каталпге: аутпрски, струшни, предметни, а веш 
петанаест гпдина је у електрпнскпм каталпг у систему COBISS и у сатаву Виртуелне библиптеке Србије 
(ВБС), па је претраживаое пмпгућенп прекп интернета у COBISS/OPAC, кап и КпBSON бази.  У саставу 
Библиптеке је  шитапница капацитета 100 места, кап и Медијатека намеоена извпђеоу наставе 
ппремљена рашунарпм, видеп бимпм, DVD плејерпм и пзвушеоем.  

Табеле и Прилпзи за стандард 10:  

Табела 10.1. Листа прпстприја са ппврщинпм у виспкпщкплскпј устанпви у кпјпј се извпди настава на студијскпм прпграму: 
Табела 10.2. Листа ппреме за извпђеое студијскпг прпграма. 
Табела 10.3. Листа библиптешких јединица релевантних за студијски прпграм.  
Табела 10.4. Листа учбеника  дпступна студентима на студијскпм прпграму.  
Табела 10.5. Ппкривенпст пбавезних предмета литературпм (коигама, збиркама, практикумима.., кпје се налазе у библиптеци 
или их има у прпдаји. 

Прилпг 10.1. Дпказ п власнищтву,  угпвпри п кприщћеоу или угпвпри п закупу. 
Прилпг 10.2. Извпд из коиге инвентара.  
Прилпг 10.3. Дпказ п ппседпваоу инфпрмаципне технплпгије, брпја интернет прикљушака и сл. (пви прилпзи су исти кап 
прилпзи кпји се дају у дпкументацији за акредитацију устанпве, уз прпграм се прилажу самп у електрпнскпј верзији). 

 
 
 

Стандард 11. Кпнтрпла квалитета      
Кпнтрпла квалитета студијскпг прпграма спрпвпди се редпвнп и систематишнп путем сампвреднпваоа и 
сппљащопм прпверпм квалитета. 

Статутпм Архитектпнскпг факултета ппстављен је прганизаципни систем рукпвпђеоа, управљаоа и 

ппјединашних надлежнпсти свих субјеката кпнтрпле и унапређеое квалитета, кпји пбезбеђује  редпвнп и 

систематишнп праћеое реализације студијскпг прпграма и предузимаое мера за унапређеое квалитета 

у ппгледу курикулума, наставе, наставнпг пспбља, пцеоиваоа студената, учбеника и литературе.    

Кпнтрпла квалитета студијскпг прпграма спрпвпди се систематски, на вище нивпа. 

Ппзиције и надлежнпсти субјеката у систему пбезбеђеоа квалитета студијскпг прпграма дефинисане су 

Правилникпм п пбезбеђеоу и унапређеоу квалитета АФ.  У пквиру свпјих пбавеза и надлежнпсти, сви 

утврђени субјекти за пбезбеђеое квалитета ушествују у пвпм систему, а ппсебну улпгу у праћеоу  и 
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развпју квалитета имају: Кпмисији за пбезбеђеое и унапређеое квалитета, Кпмисија за праћеое и 

унапређеое квалитета наставе, Кпмисија за студентска питаоа, кап и студентска тела факултета, 

примарнп Студентски парламент. 

Кпнтрпла квалитета студијскпг прпграма Оснпвних академских студија - Архитектура се пбавља у унапред 

пдређеним временским интервалима кпји за сампвреднпваое изнпси највище три гпдине. Актуелни 

акредитаципни циклус пвпг студијскпг прпграма укљушује два реализпвана прпцеса сампвреднпваоа 

Архитектпнскпг факултета - за перипде 2015-2018. и 2016-2019. гпдина. 

Праћеое и унапређеое квалитета студијскпг прпграма врщи се кпнтинуиранп крпз рад већа департмана 

и Рукпвпдипца студијских прпграма кпји прганизују наставу на студијскпм прпграму, анализирају 

резултате евалуаципних прпцедура и предлажу  активнпсти у циљу унапређеоа квалитета, кап и крпз 

рад свих надлежних тела и субјеката кпји кппрдинирају реализацију наставе и извпђеоа испита. 

Прпвера квалитета студијскпг прпграма врщи се крпз редпвну прпверу наставнпг рада заппслених на 

крају свакпг семестра, крпз студентску анкету. Студентске евалуације наставе су пснпв праћеоа 

квалитета реализације студијских прпграма. Резултати студентских евалуација анализирају се на нивпу 

департманима, пп пбластима наставе, кап и у пквиру свих тела и субјеката квалитета у складу са 

надлежнпстима. Рукпвпдипци студијских прпграма надлежни су и за праћеое усклађенпсти студентских 

пбавеза са ЕСПБ вреднпстима предмета и кпнтинуалнп праћеое прпвере знаоа и пцеоиваоа студената  

Студијски прпграми Оснпвних академских студија Архитектура - ОАСА акредитпвани су 2015. гпдине RIBA 

(Royal Institute of British Architects) еквиваленцијпм RIBA степен 1 (RIBA Part1 ) щтп је међунарпднп 

признат репер за изврснпст у архитектури, а у систему кпнтрпле квалитета студијскпг прпграма 

представља перипдишну екстерну кпнтрплу у петпгпдищоим циклусима.  

Јпщ једну димензију кпнтрпле квалитета представља правп студената да бирају наставнике – 

рукпвпдипце студија на ппјединим предметима. Овај прпцес стимулище наставнике да кпнтинуиранп 

унапређују свпје прпграме и задатке, кап и квалитет реализације наставе. 

Факултет и Студентски парламент пбезбеђују студентима кпнтинуиранп ушещће у пцеоиваоу наставника 

и  сарадника. 

Табеле и Прилпзи за стандард 11: 

Табела 11.1 Листа шланпва кпмисије прганизаципних јединица задужених за квалитет (Кпмисије за квалитет,...)  
Табела 11.2. Листа шланпва Одбпра за квалитет, акп ппстпји. 

Прилпг 11.1. Извещтај п резултатима сампвреднпваоа Устанпве; Извещтај п сампвреднпваоу студијскпг прпграма. 

 Извещтај п сампвреднпваоу АФ 2012-15 

 Извещтај п сампвреднпваоу АФ 2015-18 
Прилпг 11.2. Јавнп публикпван дпкумент – Пплитика пбезбеђеоа квалитета- Устанпве. 
Прилпг 11.3. Правилник п учбеницима на Устанпви.  
Прилпг 11.4. Извпд из Статута Устанпве кпјим се регулище псниваое и делпкруг рада прганизаципних јединица 
задужених за квалитет (кпмисије за квалитет...). 

 
 
 

Стандард 12. Студије на светскпм језику 
Виспкпщкплска устанпва мпже прганизпвати студијски прпграм на светскпм језику за сваку пбласт и свакп пбразпвнп-наушнп 
ппље и пбразпвнп-уметнишкп ппље акп ппседује људске и материјалне ресурсе кпји пмпгућују да се наставни садржај мпже 
пстварити у складу са стандардима. 

Студијски прпграм пснпвних академских студија - Архитектура предвиђен је за реализацију на Српскпм 
језику. 
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Стандард 13. Заједнички студијски прпграм 
Ппд заједнишким студијским прпгрампм (ЗС-прпграм) ппдразумева се студијски прпграм за стицаое свих пблика заједнишких 
диплпма кпји прганизују и извпде вище виспкпщкплских устанпва са статуспм правнпг лица. Заједнишки студијски прпграми 
впде стицаоу заједнишке диплпме, двпструке (две) диплпме, или једне диплпме кпју издаје устанпва пдређена међуспбним 
сппразумпм устанпва ушесница. 

Студијски прпграм пснпвних академских студија - Архитектура није заједнишки студијски прпграм. 

 
 
 

Стандард 14. ИМТ (интердисциплинарни, мултидисциплинарни и трансдисциплинарни) 
студијски прпграм 
Ппд ИМТ студијским прпграмима ппдразумевају се интердисциплинарни, мултидисциплинарни и трансдисциплинарни 
студијски прпграми кпји пбухватају материју из две или вище пбласти из истпг или разлишитих ппља. 
ИМТ студијски прпграми се мпгу прганизпвати у пквиру студија сва три нивпа и пбе врсте виспкпг пбразпваоа. 

Студијски прпграм Оснпвних академских студија – Архитектура, у складу са специфишним карактерпм 
пбласти Архитектура и кап студијски прпграм усаглащен са међунарпдним стандардима првпг степена 
пбразпваоа архитеката,  пбухвата (сада кап и у ранијим перипдима) садржаје из ппља техничкп-
технплпшких наука, друштвенп хуманистичких наука и ппља уметнпсти, у смислу садржаја, 
пбразпваое архитеката увек је билп мултидисциплинарнп. 
Архитектура је, кап пбразпвна пбласт према прпписима Републике Србије, дп 2017. гпдине, фпрмалнп 
припадала искљушивп ппљу Технишкп-технплпщких наука, а пд 20.12.2017. гпдине (Службени гласник РС 
бр.114/17) и фпрмалнп  је заступљена у два ппља: 

 Наушна, пднпснп струшна пбласти у пквиру пбразпвнп-наушнпг ппља  Технишкп-технплпщких  
наука  - пбласт Архитектура. 

и  

 Уметнишка, пднпснп струшна пбласти у пквиру пбразпвнп-уметнишкпг ппља Уметнпсти - пбласт 
Архитектура. 

 
У смислу Стандардпм 14 прпписаних критеријума, студијски прпграм Оснпвних академских студија – 
Архитектура није ИМТ студијски прпграм. 

 
 
 

Стандард 15: Студије на даљину 
Студијски прпграм заснпван на метпдама и технплпгијама пбразпваоа на даљину ппдржан је ресурсима кпји пбезбеђују 
квалитетнп извпђеое студијскпг прпграма. 
Виспкпщкплска устанпва мпже прганизпвати студијски прпграм на даљину за сваку пбласт и свакп пбразпвнп-наушнп и 
пбразпвнп-уметнишкп ппље, акп  наставни садржај, ппдржан распплпживим ресурсима, мпже квалитетнп усвпјити крпз студије 
на даљину и акп се пбезбеђује исти нивп знаоа диплпмираних студената, иста ефикаснпст студираоа и исти ранг (квалитет) 
диплпме кап и у слушају упбишајенпг нашина реализације студијскпг прпграма. 

Студијски прпграм пснпвних академских студија - Архитектура предвиђене су за реализацију у седищту 
устанпве и није предвиђен за реализацију на даљину. 

 

 

 

 

 


