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ППСЕБАН СТАНДАРД 
Кпмпетентнпст виспкпщкплске устанпве за реализацију дпктпрских студија. Виспкпщкплска устанпва дпказује свпју 
спремнпст за извпђеое дпктпрских студија на пснпву ппказатеља кпји се пднпсе на наушнпистраживашки рад. 

Универзитет у Бепграду – Архитектпнски факултет (УБ-АФ) је пд 2007. гпдине акредитпван за пбављаое наушнпистраживашке 
делатнпсти у пбласти технишкп-технплпщких наука – Архитектура, пднпснп за пбављаое наушнпистраживашке делатнпсти 
архитектуре, урбанизма и прпстпрнпг планираоа. УБ-АФ ппседује рещеое п испуоенпсти услпва за ппшетак рада и 
пбављаое делатнпсти издатп пд стране Министарства прпсвете, науке и технплпщкпг развпја, надлежнпг за виспкп 
пбразпваое и уписан је у регистар виспкпщкплских устанпва. Факултет има Прпграм научнпистраживачкпг рада и Прпграм 
развпја научнпистраживачкпг ппдмлатка усвпјене 14.06.2016. гпдине (нпв прпграм за перипд 2020-2024. гпдине је у 
прпцесу усвајаоа). 

Архитектпнски факултет има 34 наставника ангажпваних са пуним радним временпм кпји задпвпљавају критеријуме да буду 
ментпри у изради дпктпрата. 

Табеле за стандард ПС: 

Табела П.1. Збирни преглед брпја пдбраоених теза и пбјављених  публикација. 
Табела П.2. Збирни преглед наушнпистраживашких  и уметнишкпистраживашких прпјеката кпји се тренутнп реализују на 
универзитету. 
Табела П.3. Листа наушнпистраживашких и уметнишкпистраживашких  прпјеката кпји се тренутнп реализују у виспкпщкплскпј 
устанпви. 
Табела П.4. Листа пспбља виспкпщкплске устанпве укљушенпг у наушнпистраживашке и уметнишкпистраживашке прпјекате. 
Табела П.5. Збирни преглед наушнпистраживашких и уметнишкпистраживашких резултата у устанпви у претхпднпј щкплскпј 
гпдини. 
Табела П.6. Листа устанпва у земљи и свету са кпјима виспкпщкплска устанпва сарађује 
Табела П.7. Листа наставника заппслених са пуним или непуним радним временпм  кпји су били ментпри у изради 
дпктпрата. 

Прилози за стандарда ПС:  
Прилог П.1. Прпграм наушнпистраживашкпг рада  
Прилог П.2. Рещеое п акредитацији наушнпистраживашке прганизације. 
 
 

СТАНДАРД 1: СТРУКТУРА СТУДИЈСКПГ ПРПГРАМА 
Дпктпрске студије имају најмаое 180 ЕСПБ бпдпва, уз претхпднп пстварени пбим студија пд најмаое 300 ЕСПБ бпдпва на 
пснпвним академским и мастер академским студијама, пднпснп на заврщеним интегрисаним академским студијама. 
Дпктпрска дисертација је заврщни деп студијскпг прпграма дпктпрских студија. 

Студијски прпграм дпктпрских академских студија Архитектура и урбанизам има циљ да кандидате псппспби за сампсталнп, 
пригиналнп и наушнп заснпванп истраживаое кпјим се прпщирују границе знаоа, кап и за критишкп пцеоиваое рада других. 
Савладаваоем студијских прпграма дпктпрских студија студент стише кпмпетенције квалификпванпг истраживаша кпји мпже 
сампсталнп и пдгпвпрнп да спрпвпди, прганизује, впди и унапређује независнп истраживаое у складу са принципима дпбре 
истраживашке праксе и Наципналним пквирпм квалификација. Кандидати успещнпм пдбранпм дпктпрске дисертације стишу 
наушни назив: Дпктпр наука - Архитектура и урбанизам. Студијски прпграм пдгпвара пптерећеоу пд 180 ЕСПБ. Студије трају  
три щкплске гпдине са щест семестара. Услпв за упис је претхпднп пстварени пбим студија пд најмаое 300 ЕСПБ бпдпва на 
пснпвним и мастер или интегрисаним академским студијама.  

Студијски прпграм дпктпрских студија се прганизује у пквиру ужих пбласти за кпје је Факултет надлежан и кпмпетентан. 
Настава на студијскпм прпграму пбухвата следећа наушна ппдрушја: 

1. Наушнп ппље: Технплпгија и инжеоерствп 

- Архитектпнске технплпгије 

- Архитектпнскп инжеоерствп 

2. Наушнп ппље: Друщтвене науке 

- Урбане студије 

- Планираое и развпј 

3. Наушнп ппље: Хуманистишке науке 

- Архитектпнскп прпјектпваое и дизајн 

- Истприја архитектуре и уметнпсти 

Структура студијскпг прпграма састпји се из два дела: ппщта настава (прва три семестра – 90 ЕСПБ) и рад на дпктпрскпј 

дисертацији (друга три семестра – 90 ЕСПБ).  

У пквиру првпг дела наставе, сваки семестар представља засебну студијску целину: 

../01%20POSEBAN%20STANDARD
../_INFO/Tabele/Tabela%20P1.docx
../01%20POSEBAN%20STANDARD/_DASAU_T%20P.1.%20Zbirni%20pregled%20broja%20odbranjenih%20teza%20i%20objavljenih%20publikacija.docx
../_INFO/Tabele/Tabela%20P2.docx
../01%20POSEBAN%20STANDARD/DASAU_T%20P.2.1.%20Zbirni%20pregled%20naučnoistraživačkih%20projekata%20na%20Univerzitetu.docx
../01%20POSEBAN%20STANDARD/DASAU_T%20P.2.1.%20Zbirni%20pregled%20naučnoistraživačkih%20projekata%20na%20Univerzitetu.docx
../_INFO/Tabele/Tabela%20P3.docx
../01%20POSEBAN%20STANDARD/DASAU_T%20P.3.%20Lista%20naučnoistraživačkih%20projekata%20koji%20se%20trenutno%20realizuju%20u%20visokoškolskoj%20ustanovi.docx
../01%20POSEBAN%20STANDARD/DASAU_T%20P.3.%20Lista%20naučnoistraživačkih%20projekata%20koji%20se%20trenutno%20realizuju%20u%20visokoškolskoj%20ustanovi.docx
../_INFO/Tabele/Tabela%20P4.docx
../01%20POSEBAN%20STANDARD/DASAU_T%20P.4.1.%20Lista%20osoblja%20visokoškolske%20ustanove%20uključenih%20na%20naučnoistraživačke%20projekte.docx
../_INFO/Tabele/Tabela%20P5.docx
../01%20POSEBAN%20STANDARD/DASAU_T%20P.5.%20Zbirni%20pregled%20naučnoistraživačkih%20i%20umetničkoistraživačkih%20rezultata%20u%20prethodnoj%20školskoj%20godini.docx
../01%20POSEBAN%20STANDARD/DASAU_T%20P.5.%20Zbirni%20pregled%20naučnoistraživačkih%20i%20umetničkoistraživačkih%20rezultata%20u%20prethodnoj%20školskoj%20godini.docx
../_INFO/Tabele/Tabela%20P6.docx
../01%20POSEBAN%20STANDARD/DASAU_T%20P.6.%20Lista%20ustanova%20u%20zemlji%20i%20svetu%20sa%20kojima%20visokoškolska%20institucija%20sarađuje.docx
../_INFO/Tabele/Tabela%20P7.docx
../01%20POSEBAN%20STANDARD/DASAU_T%20P.7.%20Lista%20nastavnika%20zaposlenih%20sa%20punim%20ili%20nepunim%20radnim%20vremenom%20koji%20su%20bili%20mentori%20u%20izradi%20doktorata.docx
../01%20POSEBAN%20STANDARD/DASAU_T%20P.7.%20Lista%20nastavnika%20zaposlenih%20sa%20punim%20ili%20nepunim%20radnim%20vremenom%20koji%20su%20bili%20mentori%20u%20izradi%20doktorata.docx
../01%20POSEBAN%20STANDARD/DASAU_P%20P.1.%20Programa%20Naučnoistraživačkog%20rada%20AF%202020-24.pdf
../01%20POSEBAN%20STANDARD/DASAU_P%20P.2.%20Rešenje%20o%20kareditaciji%20Naučnoitraživačke%20organizacije_2020.pdf
../STANDARD%2001


1 семестар: Студијска целина – Опщта метпдплпгија истраживаоа (30 ЕСПБ) 

2 семестар: Студијска целина – Ппсебни прпблеми истраживаоа у наушним ппљима (30 ЕСПБ) 

3 семестар: Студијска целина – Тангетна ппља студија п прпстпру (30 ЕСПБ) 

Тпкпм прва три семестра, кандидати имају заједнишку и избпрну наставу. 

У пквиру другпг дела, сваки семестар је ппсвећен једнпј фази израде дпктпрске дисертације: 

4 семестар: Мали истраживашки прпјекти – претхпдна истраживаоа (30 ЕСПБ) 

5 семестар: Тематскп истраживаое и израда пријаве дпктпрске дисертације (30 ЕСПБ) 

6 семестар: Израда дпктпрске дисертације (30 ЕСПБ) 

Тпкпм друга три семестра, кандидати су ппсвећени искљушивп сампсталнпм истраживашкпм раду са циљем израде 

дпктпрске дисертације. Студијски прпграм се пдвија крпз ментпрску наставу и наставу у групи, у зависнпсти пд типа 

предмета и брпја студената. 

Предвиђенп је да се предмети Алати презентације (6 ЕСПБ), Академскп писаое (6 ЕСПБ) пдвијају у складу са мпдулима 
Метпдплпгија истраживаоа, писаое научних радпва и презентација резултата и Вештине држаоа ефективних 
презентација у пквиру прпграма ТРАИН Универзитета у Бепграду. 

Услпви за прелазак са других студијских прпграма у пквиру истих или српдних пбласти студија се дефинищу у пднпсу на 

Статут Универзитета и Факултета.  

Деп студијскпг прпграма дпктпрских студија Факултет мпже извпдити у сарадои са једним или вище института и факултета у 
саставу Универзитета, кап и са факултетпм, институтпм или другпм виспкпщкплскпм устанпвпм у Републици, пднпснп у 
инпстранству. Када Факултет прганизује дпктпрске студије у сарадои са институтпм или другпм виспкпщкплскпм устанпвпм у 
Републици, пднпснп у инпстранству међуспбни пднпси се уређују угпвпрпм кпји садржи: услпве и нашин пбезбеђеоа 
кадрпва, прпстпра, ппреме, лабпратприје, наставне, струшне, наушне и друге литературе, услпве за ангажпваое наставника и 
других лица кпја ушествују у настави и кпји дају струшну ппдрщку у прганизацији дпктпрских студија, финансијске пбавезе, 
впђеое евиденције п уписаним студентима, издаваое диплпма и друга питаоа пд интереса за угпвпрне стране. 

Прилози за стандард 1:  

Прилог 1.1. Публикација устанпве 

 
 

СТАНДАРД 2: СВРХА СТУДИЈСКПГ ПРПГРАМА 
Студијски прпграм дпктпрских студија има јаснп дефинисану и пбјављену сврху и улпгу у пбразпвнпм систему. 

Студијски прпграм дпктпрских академских студија Архитектура и урбанизам има јаснп дефинисану сврху и улпгу у 
пбразпвнпм систему, пре свега: 

 прпщиреое пквира ппстпјећих знаоа, ствараое нпвих знаоа и оихпва примена, а у пквиру пбласти за кпја је 
Факултет кпмпетентан; 

 псппспбљаваое студената дпктпрских студија за сампсталнo, пригиналнп и наушнп заснпванп истраживаое кпјим се 
прпщирују границе знаоа, кап и за критишкп пцеоиваое рада других у пбласти Архитектура и урбанизам; 

 псппспбљаваое кадрпва за рад у виспкпм пбразпваоу, и институтима и у другим устанпвама кпје негују наушнп-
истраживашки приступ; 

Прилози за стандард 2:  

Прилог 1.1. Публикација устанпве 

 
 

СТАНДАРД 3: ЦИЉЕВИ СТУДИЈСКПГ ПРПГРАМА 
Студијски прпграм дпктпрских студија има дефинисане циљеве. 

Архитектпнски факултет прганизује дпктпрске студије у циљу ппстизаоа наушних сппспбнпсти и академских вещтина, а пре 
свега:  

 пбразпваоа на трећем степену академских студија из пбласти архитектуре и урбанизма; 

 псппспбљаваоа кадрпва за рад у виспкпм пбразпваоу из пбласти архитектуре и урбанизма; 

 унапређеоа наушнп-истраживашкпг, уметнишкп-истраживашкпг и струшнпг рада; 

 развпја критишкпг мищљеоа;  

 пренпщеоа знаоа на нпве генерације из ппдрушја арихтектуре и урбанизма; 

 псппспбљаваоа кадрпва да сампсталнп впде пригинална наушна истраживаоа и развијају нпве технплпгије.  

../STANDARD%2001/Prilog%201.1_DASAU%20-%20Publikacija%20ustanove.docx
../STANDARD%2002
../STANDARD%2002/Prilog%201.1_DASAU%20-%20Publikacija%20ustanove.docx
../STANDARD%2003


Циљеви студијскпг прпграма дпктпрских студија су усклађени са савременим правцима развпја пдгпварајућих наушних 
дисциплина у пквиру архитектпнске и урбанистишке прпфесије, где се пре свега убраја: 

 ппстизаое наушних и уметнишких сппспбнпсти и академских вещтина из пбласти архитектуре и урбанизма;  

 разумеваое, преппзнаваое, интерпретираое и критикпваое наушних, струшних и уметнишких дпстигнућа у пквиру 
пбласти архитектуре и урбанизма;  

 развпј креативних сппспбнпсти и пвладаваое специфишним практишним вещтинама пптребним за будући развпј 
каријере архитеката и урбаниста;  

 усаглащаваое са савременим правцима развпја архитектуре и урбанизма у свету. 

Прилози за стандард 3:  

Прилог 1.1. Публикација устанпве 

 
 
СТАНДАРД 4: КПМПЕТЕНЦИЈЕ ДИПЛПМИРАНИХ СТУДЕНАТА 
Савладаваоем студијскпг прпграма дпктпрских студија студент стише ппщте и специфишне истраживашке сппспбнпсти кпје су 
ппдређене квалитетнпм пбављаоу струшне и наушне делатнпсти. 

Савладаваоем студијскпг прпграма дпктпрских академских студија Архитектура и урбанизам студенти  стишу знаоа, 
вещтине, развијене сппспбнпсти и кпмпетенције да: 

 сампсталнп  рещавају практишне и тепријске прпблеме у пбласти архитектуре и урбанизма;  

 систематишнп разумеју пбласт архитектуре и урбанизма и у пптпунпсти пвладају вещтинама и метпдама 
истраживаоа кпје су релевантне за ту пбласт;  

 псмисле, развију, имплементирају и адаптирају план истраживаоа ппщтујући метпдплпщке и етишке принципе; 

 дппринесу свпјпј пбласти студија, крпз пригиналнп истраживаое кпје ппмера границе знаоа и кпје је презентпванп 
у пблику пбимнпг текста дпвпљнп квалитетнпг да би у делпвима или целини билп публикпванп у наципналним и 
међунарпдним струшним публикацијама; 

 мпгу да се укљуше у пствареое међунарпдних наушних прпјеката; 

 мпгу да реализују развпј нпвих технплпгија и ппступака у пквирима архитектуре и урбанизма, и да разумеју и 
кпристе најсавременија знаоа у датпј наушнпј пбласти; 

 критишки мисле, делују креативнп и независнп;  

 ппседују сппспбнпст критишких анализа, евалуација и синтезе нпвих и кпмплексних идеја; 

 ппщтују принципе етишкпг кпдекса дпбре наушне праксе; 

 кпмуницирају са свпјим кплегама, щирпм наушнпм заједницпм и друщтвпм у целини, а у вези са пблащћу за кпју су 
струшни; 

 кпмуницирају на прпфесипналнпм нивпу у саппщтаваоу наушнп-истраживашких резултата; 

 да су псппспбљени да те резултате саппщтавају на наушним кпнференцијама, пбјављују у наушним шаспписима; 

 дппринпсе развпју наушне дисциплине и науке уппщте; 

 дппринпсе, у пквиру академскпг и прпфесипналнпг кпнтекста, технплпщкпм, друщтвенпм и културнпм напретку 
друщтва.  

Савладаваоем студијскпг прпграма дпктпрских студија на Архитектпнскпм факултету студент стише следеће предметнп-
специфишне кпмпетенције:  

 темељнп ппзнаваое и разумеваое струке архитектуре и урбанизма; 

 сппспбнпст рещаваоа прпблема уз упптребу наушних метпда и ппступака; 

 ппвезиваое пснпвних знаоа из пбласти архитектуре и урбанизма и оихпва примена; 

 сппспбнпст праћеоа савремених дпстигнућа у архитектури и урбанизму; 

 развпј вещтина и спретнпсти у упптреби знаоа у пдгпварајућем ппдрушју; 

 упптреба   инфпрмаципнп-кпмуникаципних   технплпгија   у   пвладаваоу знаоима пдгпварајућег ппдрушја. 

Прилози за стандард 4:  

Прилог 4.1. Дпдатак диплпми. 
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СТАНДАРД 5: КУРИКУЛУМ 
Курикулум садржи листу и структуру пбавезних и избпрних предмета и мпдула са пписпм и дпктпрску дисертацију кап 
заврщни деп студијскпг прпграма дпктпрских студија. 

Дпктпрске академске студије на Архитектпнскпм факултету трају три щкплске гпдине са укупнп 180 ЕСПБ бпдпва (щест 
семестара пп 30 ЕСПБ). 

Настава у прва три семестра је заједнишка за све студенте кпји ппхађају дпктпрске студије, прганизпвана пп принципу три 
пбавезна предмета (два тепријскп-метпдплпщка и један струшнп-апликативни) и два избпрна семинара. Листа избпрних 
предмета и садржаји студијских ппдрушја се мпгу меоати на ппшетку сваке щкплске гпдине, без прпмене укупнпг брпја ЕСПБ 
бпдпва пп предмету, пднпснп ппдрушју. У шетвртпм семестру, студенти се ппредељују за пснпвну пбласт наушнпг, пднпснп  
уметнишкпг истраживаоа и ппхађају пп један пбавезни предмет из пснпвне наушне пднпснп уметнишке пбласти, један 
избпрни истраживашки семинар и два избпрна предмета из уже наушне или уметнишке пбласти истраживаоа. Листа 
истраживашких семинара и избпрних предмета мпже се меоати и дппуоавати сваке щкплске гпдине без прпмене укупнпг 
брпја ЕСПБ бпдпва. 

Трећа гпдина студија ппсвећена је сампсталнпм студијскпм истраживашкпм раду и ппјединашнпј ментпрскпј настави на 
припреми и изради дпктпрске дисертације. У петпм семестру, студент приступа изради тематскпг истраживаоа у вези са 
темпм дпктпрске дисертације и изради и пдбрани пријаве дпктпрске дисертације. У щестпм семестру, студент приступа 
изради дпктпрске дисертације. 

Студент стише правп да пријави дпктпрску дисертацију када пплпжи све предмете и испуни све пстале пбавезе предвиђене 
Студијским прпгрампм. Дпктпрска дисертација мпра бити резултат пригиналнпг наушнп-истраживашкпг или уметнишкп-
истраживашкпг рада кандидата из пбласти архитектуре и урбанизма, и мпра садржати сампстални наушни дппринпс 
кандидата. Брпј пд 30 ЕСПБ бпдпва за дпктпрску дисертацију улази у укупан брпј бпдпва пптребних за заврщетак дпктпрских 
студија. Најмаое пплпвина ЕСПБ бпдпва предвиђена за реализацију дпктпрских студија пднпси се на дпктпрску дисертацију 
и предмете кпји су у вези са темпм дпктпрске дисертације (сви предмети у 4. семестру и сампстални истраживашки рад у 5. и 
6. семестру, укупнп 90 ЕСПБ). 

Табеле за стандард 5:  
Табела 5.1. Спецификација  предмета  на студијскпм прпграму дпктпрских студија. 
Табела 5.2. Расппред предмета пп семестрима и гпдинама студија. 
Табела 5.3. Захтеви везани за припрему дпктпрске дисертације. 
Табела 5.4. Листа предмета на дпктпрским студијама. 

Прилози за стандард 5:  
Прилог 5.1. Статут (прилпг је исти кап у дпкументацији за устанпву). 
Прилог 5.2. Коига предмета (у дпкументацији  и на сајту институције). 
Прилог 5.3. Правилник п дпктпрским студијама. 
 
 

СТАНДАРД 6: КВАЛИТЕТ, САВРЕМЕНПСТ, РЕЛЕВАНТНПСТ И МЕЂУНАРПДНА УСАГЛАШЕНПСТ СТУДИЈСКПГ ПРПГРАМА 
Студијски прпграм прати савремене светске тпкпве и стаое струке и науке у пдгпварајућем пбразпвнп-наушнпм ппљу, 
усаглащен је са стратещким припритетима земље и уппредив је са слишним прпграмима на инпстраним виспкпщкплским 
устанпвама у пквиру еврппскпг пбразпвнпг прпстпра. 

Студијски прпграм дпктпрских студија је целпвит и свепбухватан и усаглащен са прпграмима пснпвних, мастер и 

интегрисаних академских студија на Архитектпнскпм факултету. Оснпвна нашела дпктпрских студија су наушнп истраживаое 

и ушеое крпз истраживаое, инпвативнпст, примена највищих међунарпдих академских и наушних стандарда и 

међунарпдних мерила квалитета, транспарентнпст и међунарпдна кпнкурентнпст. Савременпст структуре студијскпг 

прпграма дпктпрских академских студија Архитектура и урбанизам се пгледа и у тпме щтп је кпнципиран у складу са 

пснпвним истраживашким нашелима и тенденцијама у пбласти архитетуре и урбанизма усппстављеним у пквиру впдећих 

глпбалних агенди и ппглављима п истраживаоу, едукацији и пракси архитектуре: (1) Према Ппвељи п архитектпнскпм 

пбразпваоу (UNESCO-UIA Charter for Architectural Education) усвпјенпј пд стране Међунарпдне уније архитеката (International 

Union пf Architects – UIA) и Организације Уједиоених нација за пбразпваое, науку и културу (The United Nations Educational, 

Scientific and Cultural Organization - UNESCO) дпмен архитектуре ппдразумева ппдједнакп (а) дизајн и (б) знаоа у пбласти 

културних и уметнишких студија, спциплпгије, екплпщких студија и технишких студија. (2) Према EAAE Ппвељи п 

архитектпнским истраживаоима (EAAE Charter on Architectural Research) усппстављенпј пд стране Еврппске аспцијације за 

архитектпнскп пбразпваое (The European Association for Architectural Education – ЕААЕ), шији је Архитектпнски факултет у 

Бепграду фпрмални шлан, истакнут је слпжен пквир истраживаоа у дпмену архитектуре и урбанизма у савременпм тренутку 

указујући да карактер архитектпнских истраживаоа треба бити пригиналан, инпвативан и предузет у циљу генерисаоа 

знаоа, увида и разумеваоа заснпваних на кпмпетенцијама, метпдама и алатима релевантним за разлишите типпве студија 

архитектуре, такп да има свпју ппсебну базу знаоа, нашин, пбим и стратегије. (3) Према ппглављу Архитекти и знаое 
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заснпванп на истраживаоу (Architects and research-based knowledge) креиранпм пд стране Краљевскпг института британских 

архитеката (Royal Institute of British Architects – RIBA) преппзната је и истакнута неппхпднпст везе између истраживаоа и 

инпвација збпг шега критишки заснпвана знаоа, истраживаоа и наушна дебата п грађенпј средини ппстаје један пд главних 

припритета у савременпм тренутку. 

Студијски прпграм дпктпрских студија је усаглащен са еврппским стандардима у ппгледу услпва уписа, трајаоа студија, 

услпва преласка у наредну гпдину, стицаоа диплпме и нашина студираоа. Студијски прпграм дпктпрских студија 

Архитектпнскпг факултета је фпрмалнп и структурнп уппредив са студијским прпграмима дпктпрских студија у пквиру 

еврппскпг пбразпвнпг прпстпра:  

 Univerza v Ljubljani – Fakulteta za arhitekturo 

 Gdansk University of Technology, Faculty of Architecture 

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

Студијски прпграм је сущтински и фпрмалнп усаглащен са стратегијама развпја пбразпваоа, науке и струке у Републици 
Србији. 

Прилози за стандард 6:  

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

СТАНДАРД 7: УПИС СТУДЕНАТА 
Виспкпщкплска устанпва у складу са друщтвеним пптребама и пптребама развпја науке, пбразпваоа и културе и свпјим 
ресурсима уписује студенте на студијски прпграм дпктпрских студија. 

Упис на дпктпрске студије врщи се на пснпву кпнкурса кпји расписује Универзитет у Бепграду. Пре расписиваоа кпнкурса, 

Факултет упућује Универзитету предлпг брпја студената за пријем кап и предлпг ближих услпва кпје кандидати треба да 

испуне за упис. Предлпг мпра бити у складу са распплпживим прпстпрним, кадрпвским, технишким и другим мпгућнпстима 

Факултета кап и прпцеоеним друщтвеним пптребама на тржищту рада.  

На дпктпрске академске студије мпже се уписати лице кпје има:  

 заврщене мастер академске студије, пднпснп интегрисане студије са најмаое 300 ЕСПБ бпдпва, пднпснп 

заврщене најмаое шетвпрпгпдищое студије пп прпписима кпји су важили дп ступаоа на снагу Закпна, и ппщтпм 

прпсешнпм пценпм пд најмаое 8. Такпђе мпгу кпнкурисати и лица кпја имају ппщту прпсешну пцену маоу пд 8, 

укпликп имају пстварене наушне радпве (минимум један наушни рад) пбјављене у шаспписима са листе респрнпг 

министарства пре уписа на дпктпрске студије, у складу са ппщтим актима Факултета, пднпснп Универзитета; 

 заврщене мастер академске студије, пднпснп интегрисане студије у пбласти Архитектура или у другпј српднпј 

пбласти пбразпваоа у пквиру пбразпвнп-наушнпг ппља Технишкптехнплпщких наука или Друщтвенп-

хуманистишких наука или пбразпвнп-уметнишкпг ппља Уметнпсти дефинисаних Правилникпм п наушним, 

уметнишким, пднпснп струшним пбластима у пквиру пбразпвнп- наушних, пднпснп пбразпвнп-уметнишких ппља и 

пстварилп најмаое 300 ЕСПБ. Ппд српдним пбластима пбразпваоа, ппдразумевају се наушне, пднпснп струшне 

пбласти кпје представљају саставни деп савременпг интердисциплинарнпг приступа прпфесији Архитектуре и 

Урбанизма. Листа српдних наушних, уметнишких, пднпснп струшних пбласти се пбјављује у инфпрматпру.  

 на дпктпрске студије мпже да пређе (да се упище без пријемнпг испита) лице кпје је заппшелп дпктпрске студије 

у истпј или српднпј наушнпј пбласти на другпј виспкпщкплскпј устанпви, ппд услпвима утврђеним студијским 

прпгрампм, на нашин и пп ппступку утврђеним ппщтим актима Универзитета и факултета.  

 лица са зваоем магистра наука кпја нису пстварила правп да стекну наушни назив дпктпра наука пдбранпм 

дпктпрске дисертације према прпписима кпји су важили дп ступаоа на снагу Закпна, мпгу се уписати на 

дпктпрске студије у пдгпварајућпј пбласти, у складу са Закпнпм и ппщтим актпм кпји дпнпси Сенат. Студијским 

прпгрампм дпктпрских студија предвиђа се наушна пбласт из кпје је стешен академски степен магистра наука у 

складу са услпвима за упис на дпктпрске студије. Деп ппследиплпмских магистарских студија пп пдредбама 

Закпна п универзитету признаје се за деп студијскпг прпграма дпктпрских студија, ппсебнпм пдлукпм Већа. 

Правп пријаве на кпнкурс за упис на дпктпрске студије има лице кпје је:  

 • испунилп неки пд претхпднп наведених услпва, и 

 • зна бар један светски језик. 

Све ближе пдредбе и прпцедуре дефинисане су Правилникпм п упису кпји усваја Наставнп и наушнп-уметнишкп веће 
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Факултета, кап и крпз Инфпрматпр п упису на дпктпрске студије Универзитета у Бепграду – Архитектпнскпг 

факултета. Све пдредбе и прпцедуре везане за редпслед и нашин рангираоа кандидата за упис на студијски прпграм 

дпктпрских студија дефинисане су важећим Правилникпм дпктпрских студија Универзитета у Бепграду. Кпмисију за упис 

шине: прпдекан за науку, рукпвпдилац студијскпг прпграма дпктпрских студија и најмаое два наставника кпја ушествују у 

реализацији студијскпг прпграма дпктпрских студија и испуоавају услпве за ментпра. Кпмисија за упис сашиоава 

прелиминарни редпслед кандидата за упис у прву гпдину студијскпг прпграма дпктпрских студија на пснпву испуоенпсти 

услпва. Кпнашну ранг листу пбјављује Универзитет. 

Страни држављани мпгу да се упищу на дпктпрске студије ппд истим услпвима кап и држављани Републике Србије. Укпликп 

дпктпрске студије жели да упище кандидат кпји је неке пд претхпдних нивпа студија заврщип у инпстранству, пре пријаве на 

кпнкурс мпра се изврщити признаваоа стране виспкпщкплске исправе ради наставка пбразпваоа, у складу са Закпнпм и 

Правилникпм п вреднпваоу страних студијских прпграма и признаваоу страних виспкпщкплских исправа ради наставка 

пбразпваоа. 

Са студентпм кпји се уписује на дпктпрске студије, Факултет, закљушује угпвпр кпјим се регулищу међуспбна права и пбавезе. 
 

Табеле за стандард 7:  
Табела 7.1. Брпј студената кпји се уписује на дати студијски прпграм (из Захтева за акредитацију). 

Прилози за стандард 7:  
Прилог 7.1. Кпнкурс за упис на дпктпрске студије (акп je заппшела оихпва реализација).  
 
 

СТАНДАРД 8: ПЦЕОИВАОЕ И НАПРЕДПВАОЕ СТУДЕНАТА 
Оцеоиваое студената врщи се непрекидним праћеоем рада студената и на пснпву ппена стешених изврщаваоем 
предиспитних пбавеза и пплагаоем испита. Дпктпрска дисертација се пцеоује на пснпву ппказатеља оенпг наушнпг 
дппринпса. 

Спецификацијпм свакпг предмета у студијскпм прпграму предвиђене су предиспитне пбавезе, оихпв удеп у укупнпм брпју 

ппена кап и нашин пплагаоа испита. Испит мпже бити писмени или усмени. Деп испита мпже бити и у виду израде 

семинарскпг рада кпји се брани пред предметним наставникпм.  

Кпнашна пцена на испиту заснпвана је на укупнпм брпју ппена кпје је студент стекап испуоаваоем предиспитних пбавеза и 

пплагаоем испита, садржи максималнп 100 ппена, а утврђује се према следећпј скали:  

 • дп 51 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)  

 • пд 81 дп 90 ппена – пцена 9 (пдлишан)  

 • пд 91 дп 100 ппена – пцена 10 (пдлишан-изузетан).  

Прпсешна пцена дпктпрских студија је аритметишка средина пцена испита из свих предмета.  

Студент стише правп на пријављиваое теме дпктпрске дисертације када пплпжи све испите, тј. пствари 150 ЕСПБ бпдпва. 

Правп на пријављиваое теме дпктпрске дисертације има студент шија је прпсешна пцена на дпктпрским студијама 8 или 

већа. Укпликп студент има прпсешну пцену на дпктпрским студијама маоу пд 8, има правп да ппнпвп упище ппједине 

семестре у кпјима мпже ппнпвп да ппхађа наставу на ппјединим предметима, какп би ппбпљщап свпју прпсешну пцену. 

Дпктпрска дисертација са пптерећеоем пд 30 ЕСПБ бпдпва је заврщни деп студијскпг прпграма дпктпрских студија.  

 

Табеле за стандард 8:  
Табела 8.1. Листа пдбраоених дпктпрских дисертација у устанпви у претхпдне три  щкплске гпдине са резултатима кпји су 
пбјављени или прихваћени за пбјављиваое 

Прилози за стандард 8:  
Прилог 8.1. Статут (деп кпји се пднпси на дпктпрске студије).  
Прилог 8.2. Правилник сампсталне и виспкпщкплске устанпве п пцени дпктпрске дисертације. 
Прилог 8.3. Правилник п дпктпрским студијама.  
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СТАНДАРД 9: НАСТАВНП ПСПБЉЕ 
За реализацију студијскпг прпграма дпктпрских студија пбезбеђенп је наставнп пспбље кпје има пптребну наушну 
кпмпетентнпст. 

Наставу на дпктпрским студијама извпде наставници Архитектпнскпг факултета и гпстујући прпфеспри кап и наставници и 

наушни радници у дппунскпм раднпм пднпсу, кпји су референтни за пбласт истраживаоа за кпју извпде наставу. 

Референтнпст наставника за извпђеое наставе на дпктпрским студијама и за именпваое ментпра утврђује Веће дпктпрских 

студија, на пснпву утврђених критеријума Правилника п стандардима за акредитацију студијских прпграма, за пбласт 

архитектуре и урбанизма („Службени гласник РС”, бр. 76/05, 100/07-аутентишнп тумашеое, 97/08, 44/10, 93/12, 89/13, 99/14, 

45/15-аутентишнп тумашеое, 68/15 и 87/16), а према списку 10-20 најзнашајнијих радпва наставника у перипду пд 1. јануара 

2010. и ппдацима п ушещћу у дпмаћим и међунарпдним наушнп-истраживашким и уметнишкп-истраживашким прпјектима.  

Наставу на дпктпрским студијама мпгу извпдити наставници са зваоем дпктпра наука или уметнпсти или прпфеспри 

Факултета, кап и наставници других факултета и лица изабрана у наушна зваоа, уз претхпдну сагласнпст Наставнп-наушнпг 

већа, а ппд услпвима и на нашин прпписан Закпнпм и ппщтим актпм кпји дпнпси Сенат Универзитета у Бепграду. План и 

Одлуку п ангажпваоу наставника других факултета и лица изабраних у наушна зваоа дпнпси Наставнп-наушнп веће 

Факултета пре ппшетка наставе, за сваку щкплску гпдину. Једним предметпм дпктпрских студија мпже рукпвпдити самп један 

наставник. Један студент кпд једнпг наставника мпже слущати и пплагати највище 3 предмета у тпку прве две щкплске 

гпдине. 

Студенту кпји се уписује на дпктпрске студије Веће дпктпрских студија Факултета, ппсле уписа пдређује ментпра студија. 

Ментпр студија је наставник на студијскпм прпграму, кпји усмерава и упућује студента у наушне, пднпснп уметнишке садржаје 

кпје је пптребнп да савлада и ппмаже студенту у избпру Пптенцијалнпг ментпра. Студент уз кпнсултације са ментпрпм 

студија прави избпр предмета са уписанпг студијскпг прпграма. Када студент упище трећу гпдину дпктпрских студија заједнп 

са ментпрпм студија бира пптенцијалнпг ментпра. Пптенцијални ментпр је наставник на студијскпм прпграму, кпји впди 

тематскп истрживаое и заједнп са студентпм ушествује у састављаоу плана истраживаоа, фпрмулисаоу теме дпктпрске 

дисертације, припреми пријаве и пбразлпжеоа теме дпктпрске дисертације и другим активнпстима везаним за дпктпрске 

студије. Пптенцијални ментпр мпже и не мпра бити и ментпр у изради дпктпрске тезе студента дпктпрских студија. 

Ментпр је из реда прпфеспра Факултета из наушнпг или уметнишкпг ппдрушја из кпга се дисертација припрема и, пп правилу, 
из реда наставника избпрне пбласти кпје је студент уписап, кпд кпјих је слущап и пплагап испите. Ментпр мпже бити 
наставник са зваоем дпктпра наука или уметнпсти или прпфеспр Факултета. Један наставник мпже истпвременп бити 
ментпр највище пет дпктпрских дисертација. У изузетним ситуацијама Веће дпктпрских студија мпже пдпбрити истпвременп 
ментпрствп у вище пд пет дпктпрских дисертација. Ментпр студента увпди у метпдику рещаваоа прпблема кпје рад третира 
и метпдику наушнп-истраживашкпг пднпснп уметнишкп-истраживашкпг рада уппщте, и усмерава рад кандидата крпз 
кпнсултације п пбиму, садржају и нашину излагаоа наушних резултата.  

Табеле за стандард 9:  
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. Листа наставника ангажпваних на реализацији датпг студијскпг прпграма дпктпрских студија са пуним радним 
временпм.  
Табела 9.2.  Листа наставника ангажпваних на реализацији датпг студијскпг прпграма дпктпрских студија са neпуним радним 
временпм. 
Табела 9.3. Листа наставника ангажпваних на реализацији датпг студијскпг прпграма дпктпрских студија - дппунски рад. 
Табела 9.4 Листа наставника укљушених у наушнпистраживашке прпјекте 
Табела 9.5 Листа наставника укљушених ууметнишкп-истраживашке  прпјекте   
Табела 9.6. Кпмпетентнпст наставника. 
Табела  9.7. Листа ментпра ангажпваних на реализацији датпг  студијскпг прпграма дпктпрских студија  (ментпри мпгу да 
буду самп наставнп пспбље са дпктпрских студија датпг студијскпг прпграма). 
Табела 9.8. Кпмпетентнпст ментпра. 

Прилози за стандард 9:  
Прилог 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. 
Прилог 9.2. Угпвпри п раду, избпри у зваоа, диплпме, сагласнпст, изјава, МА и М1/М2, наставника са пуним радним 
временпм на студијскпм прпграму дпктпрских студија.  
Прилог 9.3. Угпвпри п раду, избпри у зваоа, диплпме, сагласнпст, изјава, МА и М1/М2, наставника са непуним радним 
временпм на студијскпм прпграму дпктпрских студија.  
Прилог 9.4. Угпвпри п ангажпваоу, избпри у зваоа, диплпме, сагласнпсти и изјава, наставника  - дппунски рад  на студијскпм 
прпграму дпктпрских студија. 
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Прилог 9.5. Правилник п избпру наставника.   
Прилог 9.6. Одлука струшнпг пргана виспкпщкплске устанпве п ангажпваоу пспбља  у наставнпм прпцесу кпје нема наставна 
зваоа према Закпну п виспкпм пбразпваоу  (лица са наушним зваоем). 
Прилог 9.7. Усвпјен  пд стране струшнпг пргана списак пспбља   ангажпванпг у наставнпм прпцесу кпје нема наставна према 
Закпну п виспкпм пбразпваоу (лица са наушним зваоем) 
Прилог 9.8. Одлука Сената п избпру  (ангажпваоу) гпстујућег прпфеспра. 
Прилог 9.9. Угпвпри п ангажпваоу наставника из инпстранства  на студијскпм прпграму.   
Прилог 9.10. Дпказ п бправку за сталнп заппслене  стране држављане издат пд надлежнпг пргана.  
Прилог 9.11. Одлука надлежнпг пргана п именпваоу ментпра. 
 
 

СТАНДАРД 10: ПРГАНИЗАЦИПНА И МАТЕРИЈАЛНА СРЕДСТВА 
За извпђеое студијскпг прпграма пбезбеђују се пдгпварајући људски, прпстпрни, технишкп-технплпщки, библиптешки и други 
ресурси кпји су примерени карактеру студијскпг прпграма дпктпрских студија и брпју студената кпји се уписују. 

Архитектпнски факултет има краткпрпшни и дугпрпшни план и бучет предвиђен за реализацију наушнпистраживашкпг рада. 

Предвиђенп је да се средства за реализацију дпктпрских студија пбезбеђују и у сарадои са другим виспкпщкплским 

устанпвама, акредитпваним наушним устанпвама и међунарпдним прганизацијама. Нарпшитп се планира ппвезиваое 

истраживаоа пплазника дпктпрских студија са наушнпистраживашким и другим прпјектима кпји се раде на факултету. 

Архитектпнски факултет ппседује ппрему кпја је пптребна за наушнпистраживашки рад, и та ппрема је дпступна студентима 

дпктпрских студија. Факултет, такпђе, пбезбеђује кприщћеое библиптешкпг фпнда из свпјих извпра (коиге, мпнпграфије, 

наушни шаспписи, друга перипдишна издаоа) у пбиму пптребнпм за пствареое прпграма дпктпрских студија. Студенти 

дпктпрских студија имају приступ базама ппдатака кпје су неппхпдне за израду дпктпрских дисертација и за 

наушнпистраживашки рад.  

За извпђеое студијскпг прпграма дпктпрских студија пбезбеђен је пдгпварајући прпстпр за извпђеое наставе на 

Архитектпнскпм факултету, кап и пдгпварајући прпстпр неппхпдан за експериментални рад базиран на савременим 

инфпрмаципнп-кпмуникаципним технплпгијама.  

 

Табеле за стандард 10:  
Табела 10.1.  Листа ппреме кпја се кпристи у наушнпистраживашкпм раду. 
Табела 10.2. Прпстпр за извпђеое наставе на дпктпрским, студијама и пдгпварајући лабпратпријски прпстпр неппхпдан за 
експериментални рад. 

Прилози за стандард 10:  
Прилог 10.1 - План и бучет предвиђен за реализацију наушнпистраживашкпг рада.  
Прилог 10.2 - Угпвпри п сарадои са са другим виспкпщкплским устанпвама и акредитпваним институтима и међунарпдним 
прганизацијама.  
Прилог 10.3 - Прилпг п дпступним базама ппдатака и библиптешким ресурсима.  

 

 
СТАНДАРД 11: КПНТРПЛА КВАЛИТЕТА 

За студијски прпграм дпктпрских студија виспкпщкплска устанпва редпвнп и систематишнп спрпвпди кпнтрплу квалитета 
путем сампвреднпваоа и сппљащопм прпверпм квалитета. 

Стратегија пбезбеђеоа и унапређеоа квалитета је пснпвни стратещки развпјни дпкумент из пбласти пбезбеђеоа квалитета 

на Архитектпнскпм факултету, кпји дефинище пснпвне припритете устанпве, пбразпваоа и других делатнпсти кпје се 

пбављају на опј, а у пбласти пбезбеђеоа и унапређеоа квалитета, и нашин оихпвпг пствариваоа.  

Стратегија је усклађена са Стратегијпм пбезбеђеоа квалитета на Универзитету у Бепграду, кап и Развпјнпм стратегијпм 

Архитектпнскпг факултета, и представља трајан дпкумент Факултета кпји се перипдишнп преиспитује и меоа, пднпснп 

дппуоава. 

Кпмисија за пбезбеђеое и унапређеое квалитета, кпју шине декан, прпдекан за наставу, пп један наставник и један сарадник 

са сва три департмана, представник ваннаставнпг пспбља и пп један студент пснпвних и мастер академских студија, редпвнп 

спрпвпди прпцес сампвреднпваоа, у пквиру кпга се вреднују и прпцес истраживашкпг рада и реализација дпктпрских 

студија. 

 

Табеле за стандард 11:  

../STANDARD%2009/DASAU_P%209.5.%20Pravilnik%20o%20izboru%20nastavnika
../STANDARD%2009/DASAU_P%209.8.%20Odluka%20Senata%20o%20izboru%20GP
../STANDARD%2009/DASAU_P%209.9.%20Ugovori%20o%20angažovanju%20nastavnika%20iz%20inistranstva%20na%20SP
../STANDARD%2010
../_INFO/Tabele/Tabela%2010.1.docx
../STANDARD%2010/DASAU_T%2010.1.%20Lista%20opreme%20koja%20se%20koristi%20u%20NU%20odnosno%20UMU%20radu.docx
../_INFO/Tabele/Tabela%2010.2.docx
../STANDARD%2010/DASAU_T%2010.2.%20Prostor%20za%20izvođenje%20nastave.docx
../STANDARD%2010/DASAU_T%2010.2.%20Prostor%20za%20izvođenje%20nastave.docx
../STANDARD%2010/DASAU_P%2010.1.%20Plan%20i%20budžet%20za%20realizaciju%20naučnoistraživačkog%20rada.docx
../STANDARD%2010/DASAU_P%2010.2.%20Ugovori%20o%20saradnji%20sa%20sa%20drugim%20visokoškolskim%20ustanovama%20i%20akreditovanim%20institutima%20i%20međunarodnim%20organizacijama.pdf
../STANDARD%2010/DASAU_P%2010.2.%20Ugovori%20o%20saradnji%20sa%20sa%20drugim%20visokoškolskim%20ustanovama%20i%20akreditovanim%20institutima%20i%20međunarodnim%20organizacijama.pdf
../STANDARD%2010/DASAU_P%2010.3.%20Prilog%20o%20dostupnim%20bazama%20podataka%20i%20bibliotečkim%20resursima.docx
../STANDARD%2011


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

Прилози за стандард 11:  
Прилог 11.1. Извещтај п резултатима сампвреднпваоа виспкпщкплске   устанпве. 
Прилог 11.2.  Извещтај п резултатима сампвреднпваоа датпг студијскпг прпграма дпктпрских студија.  
Прилог 11.3. Јавнп публикпван дпкумент – Пплитика пбезбеђеоа квалитета.  
Прилог 11.4. Правилник п учбеницима. 
Прилог 11.5 Извпд из Статута устанпве кпјим регулище псниваое и делпкруг рада прганизаципних јединица задужених за 
квалитет (кпмисије за квалитет...). 

 
 

СТАНДАРД 12: ЈАВНПСТ У РАДУ 

Виспкпщкплска устанпва пбезбеђује јавну дпступнпст студијскпг прпграма и дпктпрске дисертације кап заврщнпг рада 
дпктпрских студија. 

Архитектпнски факултет у Бепграду пбјављује пптпуне, прецизне, јасне и дпступне инфпрмације какп п свпм раду, такп и 

специфишнп п Дпктпрским академским студијама – Архитектура и урбанизам, намеоене студентима, пптенцијалним 

студентима и псталим заинтереспваним лицима. Архитектпнски факултет у Бепграду у щтампанпј фпрми пбјављује ппсебне 

публикације, брпщуре, инфпрматпре прпспекте и сл.  

Најаужурније инфпрмације п Факултету мпгу се дпбити на званишнпј веб страници Архитектпнскпг факултета у Бепграду: 

http://www.arh.bg.ac.rs/. Архитектпнски факултет у Бепграду има устанпвљен дигитални реппзитпријум (Реппзитпријум 

Архитектпнскпг факултета – РАФ) кпји је дпступан на адреси:  http://raf.arh.bg.ac.rs/. 

У пквиру реппзитпријума се трајнп шувају електрпнске верзије пдбраоених дпктпрских дисертација, заједнп са извещтајем 

кпмисије за пцену дисертације, ппдацима п ментпру и саставу кпмисије и ппдацима п наушним радпвима кандидата шије је 

пбјављиваое билп предуслпв за пдбрану. Ппдаци п ментприма, заједнп са ппдацима п оихпвпј кпмпетентнпсти и 

претхпдним ментпрствима, јавнп су дпступне на званишнпј веб страници. РАФ пмпгућава птвпрени приступ публикацијама, 

кап и псталим резултатима насталим у пквиру прпјеката кпје се извпде на факултету. Спфтверска платфпрма реппзитпријума 

прилагпђена је савременим стандардима кпји се примеоују у дисеминацији наушних публикација и кпмпатибилна је са 

међунарпднпм инфраструктурпм у пвпј пбласти. 

Прилози за стандард 12:  
Прилог 12.1 -Дигитални реппзитпријум - сајт устанпве.  
Прилог 12.2 - Ппдаци п ментприма - сајт устанпве. 
 
 

СТАНДАРД 13: СТУДИЈЕ НА СВЕТСКПМ ЈЕЗИКУ 

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

Студијски прпграм Дпктпрских академских студија - Архитектура и урбанизам предвиђен је за реализацију на Српскпм и 

Енглескпм језику, кап један студијски прпграм. 

Наставници и сарадници кпји ушествују на студијскпм прпграму на Енглескпм језику ппседују пдгпварајуће кпмпетенције за 

извпђеое наставе на Енглескпм  језику. 

За извпђеое наставе на Енглескпм језику пбезбеђенп је 2 000 библиптешких јединица кап и наставни материјал и ушила на 

Енглескпм језику 

Службе кпје раде са студентима су псппспбљене за даваое услуга на Енглескпм језику. 

Јавне исправе и административана дпкументација се издају на пбрасцу кпји је щтампан двпјезишнп, на српскпм језику 

ћирилишним писмпм и на Енглескпм језику латинишним писмпм. 

У дпкументацији  за акредитацију студијскпг прпграма прилпжени су, у складу са ташкпм 13.9. Упутства: превпд стандарда, 

дпдатак диплпми, коига предмета и коигу наставника и на Енглескпм језику. 

Прилог 13.1. Дпкументација на светскпм језику (ташка 13.9 из Упутства). 
Прилог 13.2. Дпкументација на српскпм и светскпм језику (акп се акредитује на пба језика)  
Прилог 13.3. Дпкази да су испуоени услпви из Упутства за примену стандарда 13. 

../_INFO/Tabele/Tabela%2011.1.docx
../STANDARD%2011/T%2011.1%20Lista%20članova%20komisije%20organizacionih%20jedinica%20zaduženih%20za%20kvalitet.docx
file:///H:/1.1.1.1.%20Uputstva%20KAPK/KAPK%20Sva%20Uputstva%20i%20ostalo/Uputstvo%20za%20pripremu%20dokumentacije%20DAS/Tabele/Tabela%2011.1.docx
../STANDARD%2011/P%2011.1_11.2%20Izveštaj%20o%20samovrednovanju%20VU%20i%20SP
../STANDARD%2011/P%2011.1_11.2%20Izveštaj%20o%20samovrednovanju%20VU%20i%20SP
../STANDARD%2011/P%2011.3_Javno%20publikovan%20dokument%20–%20Politika%20obezbeđenja%20kvaliteta.pdf
../STANDARD%2011/P%2011.4_Pravilnik%20o%20udžbenicima%20i%20izdavackoj%20delatnosti.pdf
../STANDARD%2011/P%2011.5_Izvod%20iz%20Statuta%20AF%20koji%20reguliše%20osnivanje%20i%20delokrug%20rada%20OJ%20za%20Kvalitet.doc
../STANDARD%2011/P%2011.5_Izvod%20iz%20Statuta%20AF%20koji%20reguliše%20osnivanje%20i%20delokrug%20rada%20OJ%20za%20Kvalitet.doc
../STANDARD%2012
http://www.arh.bg.ac.rs/
http://raf.arh.bg.ac.rs/
../STANDARD%2012/DASAU_P%2012.1.%20Digitalni%20repozitorijum.pdf
../STANDARD%2012/DASAU_P%2012.2.%20Podaci%20o%20mentorima%20na%20sajtu.docx
../STANDARD%2013
../STANDARD%2013/DASAU_P%2013.1_13.2%20Dokumentacija%20E
../STANDARD%2013/DASAU_P%2013.1_13.2%20Dokumentacija%20E
../STANDARD%2013/DASAU_P%2013.3%20Dokaz%20o%20ispunjenosti%20uslova%20standarda%2013


Прилог 13.4. Дпказ п пдгпварајућим кпмпетенцијама наставника и сарадника за извпђеое наставе на тпм језику.  
Прилог 13.5. Дпказ п студентским кпмпетенцијама из светскпг језика на кпјем се извпди студијски прпграм.  
 

 
Стандард 14: Заједнички студијски програм 

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 Дпктпрских академских студија - Архитектура и урбанизам није заједнишки студијски прпграм. 

 
 

СТАНДАРД 15: ИМТ 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 наушних ппља. 

Студијски прпграм Дпктпрских академских студија – Архитектура и урбанизам акредитпван је кап ИМТ студијски прпграм 
2014. гпдине. Академски назив кпји се стише: Дпктпр наука – Архитектура и урбанизам, утврђен је у пквиру ИМТ у 
актуелнпм Правилнику п листи струшних академских и наушних назива. 

Студијски прпграм Дпктпрских академских студија – Архитектура и урбанизам, у складу са специфишним карактерпм пбласти 
и усаглащенпсти са међунарпдним стандардима трећег степена пбразпваоа у предметнпј пбласти,  пбухвата (сада кап и у 
ранијим перипдима) садржаје из поља техничко-технолошких наука, друштвено-хуманистичких наука и поља уметности. 
Студијски прпграм дпктпрских студија се прганизује у пквиру ужих пбласти за кпје је Факултет надлежан и кпмпетентан. 
Настава на студијскпм прпграму пбухвата следећа наушна ппдрушја: 
Наушнп ппље: Технплпгија и инжеоерствп 

- Архитектпнске технплпгије 

- Архитектпнскп инжеоерствп 

Наушнп ппље: Друщтвене науке 

- Урбане студије 

- Планираое и развпј 

Наушнп ппље: Хуманистишке науке 

- Архитектпнскп прпјектпваое и дизајн 

- Истприја архитектуре и уметнпсти 

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: 

(1) Наушна, пднпснп струшна пбласти у пквиру пбразпвнп-наушнпг ппља  Технишкп-технплпщких  наука  - пбласт 
Архитектура, и (2) Уметнишка, пднпснп струшна пбласти у пквиру пбразпвнп-уметнишкпг ппља Уметнпсти - пбласт 
Архитектура. 

Табеле за стандард 15:  
Табела 15.1. Списак предмета из прве главне пбласти. 
Табела 15.2 Списак предмета из друге главне пбласти. 

Прилози за стандард 15:  
Прилог 15.1. Дпкументација п испуоенпсти услпва  за две најважније пбласти.  
Прилог  15.2. Дпкази да су испуоени услпви из Упутства за примену стандарда 15. 
Прилог 15.3.  Статут Универзитета у кпме је дефинисана реализација ИМТ СП у пквиру ВЈ.  
Прилог 15.4. Сппразум са виспкпщкплским институцијама у пквиру универзитета шији се ресурси кпристе за реализацију 
студијскпг прпграма, у кпме су дефинисана међуспбна права и пбавезе ВЈ и пвих институција. 
Прилог 15.5. Кпнкурс за упис студената. 
Прилог 15.6. Дпдатак диплпми. 

 
 

../STANDARD%2013/DASAU_P%2013.4%20Kompetencije%20nastavnika%20-%20engleski%20jezik
../STANDARD%2013/DASAU_P%2013.5.%20Kompetencije%20studenata%20-%20Engleski%20jezik.docx
../STANDARD%2015
../_INFO/Tabele/Tabela%2015.1.docx
../STANDARD%2015/DASAU_T%2015.1.%20Spisak%20predmeta%20iz%20prve%20glavne%20oblasti.docx
../_INFO/Tabele/Tabela%2015.2.docx
../STANDARD%2015/DASAU_T%2015.2.%20Spisak%20predmeta%20iz%20druge%20glavne%20oblasti.docx
../STANDARD%2015/DASAU_P%2015.1_15.2_Dokaz%20o%20ispunjenosti%20uslova
../STANDARD%2015/DASAU_P%2015.1_15.2_Dokaz%20o%20ispunjenosti%20uslova
../STANDARD%2015/DASAU_P%2015.3.%20Statut%20Univerziteta%20u%20Beogradu.pdf
../STANDARD%2015/DASAU_P%2015.5.%20Zajednički%20konkurs%20UB_AF%20-%20DASAU_2019-20.pdf
../STANDARD%2015/P%2015.6.%20Dodatak%20diplomi.docx

