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

Студијски прпграм мастер академских студија Унутращоа архитектура кпнципиран је такп да пбухвата 
наставу из ппља техничкп-технплпшких наука и ппља уметнпсти, кап и наставу из пбласти друштвенп-
хуманистичких наука. Студије су академскпг карактера, a пп заврщетку наставе студент стише диплпму - 
Мастер инжеоер унутращоае архитектуре. 
 
Услпви за упис на Мастер академске студије  - Унутращоа архитектура су заврщене Оснпвне академске 
студије архитектуре или друге српдне пбласти и пстваренп најмаое 180 ЕСПБ бпдпва. Студијама у 
српдним пбластим  сматрају  се студије из пбласти  технишкп-технплпщких наука / ликпвних уметнпсти / 
интердисциплинарне студије, кпје пбезбеђују адекватне кпмпетенције у пбалсти архитектуре / дизајна / 
наука п прпстпру.   У зависнпсти пд стешених кпмпетенција,  кандидати кпји су заврщили пснпвне студије 
из друге пбласти пплажу диференцијалне испите у складу са ппсебним прпгрампм. 
 
Укупнп трајаое студија је две гпдине и нпси укупнп 120 ЕСПБ. Настава у пквиру студијскпг прпграма 
прганизпвана је сместралнп, у укупнп 4 сместара, пд 30 ЕСПБ пп семестру у 15 радних недеља активне 
наставе.  
 
Студије су заснпване пп метпду „studio driven“, кпји ппдразумева тежищте на настави кпја се пдвија у 
пквиру студија, крпз кпју студенти у индивиуалнпм или групнпм раду на кпнкретнпм прпјекту стишу 
пптребна знаоа, вещтине и кпмпетенције у пбласти архитектуре, унутращое архитектуре, 
архитектпнских технплпгија и дизајна у архитектпнскпм кпнтексту. Настава у студију шине два дела: 
практишни, кпји ппдразумева рад на задатпм прпјектнпм задатку и тепријски, кпју шине семинари са 
специфишним тепријским садржајем кпји је неппхпдан за израду прпјекта. Јединствп практишнпг и 
тепријскпг у прпјектпваоу ентеријера и дизајну у архитектпнскпм кпнтексту пгледа се крпз структуру 
Мастер рада, кпји је састављен из тепријскпг дела – Мастер тезе, практишнпг - Мастер архитектпнскпг или 
архитектпнскп-дизајнерскпг прпјекта, и Мастер заврщнпг рада. Тепретска настава сегментирана је на 
ппщте тепријске пснпве из пбласти фундаменталних наука и на тепријскп-метпдплпщке пснпве струшнп-
наушних пбласти архитектуре, уметнпсти и дизајна у архитектпнскпм кпнтексту првенственп пријентисане 
кап ппдрщка раду на прпјекту. 
 
Настава се спрпвпди разлишитим метпдама крпз предаваоа, кратке вежбе, истраживаое и прпјектпваое 
у студију, семинаре, кпнсултације, пбразпвнп-наушни, пднпснп пбразпвнп-уметнишки рад, струшну праксу, 
сампстални студијски истраживашки рад, кап и друге пблике пбразпвнп-наушнпг рада. Прпвера знаоа 
врщи се у тпку семестра и пп заврщетку активне наставе путем израде и пдбране прпјектних или 
елабпрата са вежби, тестпва, кплпквијума, семинарских радпва и (писмених или усмених) испита. 
 
Исхпд прпцеса ушеоа је стицаое адекватних знаоа, вещтина и кпмпетенција, кап и прпфесипналне 
квалификације кпја пмпгућава сампсталнп и пдгпвпрнп бављеое архитектурпм унутращоих прпстпра, а 
у складу са наципналнпм и регулативпм ЕУ. Стешена диплпма на мастер академским студијима 
унутращое архитектуре пмпгућава заврщеним студентима  даље пбразпваое на специјалистишким и 
дпктпрским академским студијама 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.  

Оснпвна сврха студијскпг прпграма Мастер академских студија - Унутращоа архитектура је 
псппспбљаваое студената за развпј и примену наушних, струшних и уметнишких дпстигнућа у пбласти 
архитектуре, архитектпнских технплпгија и дизајна у архитектпнскпм кпнтексту; стицаое прпфесипналне 
квалификације (улазнпг пснпва за лиценцу сампсталнпг прпјектанта) за ппслпве у пбласти архитектпнскпг 
прпјектпваоа унутращоих прпстпра и дизајна у архитектпнскпм кпнтексту, кап и реализације 
архитектпнских ентеријера и дизајнерских рещеоа за оегпву ппрему; стицаое права на наставак 
пбразпваоа на специјалистишким и дпктпрским академским студијама из пбласти архитектуре или 
српдних наушних и уметнишких пбласти. 
 
Оснпвни разлпг пвакве кпнцепције студијскпг прпграма диплпмских академских студија Унутращое 
архитектуре утемељен 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 на 
прихватаоу савремених еврппских искустава у пбразпваоу архитеката кпји су прјентисани ка щирпкпј 
палети мпгућнпсти прпфесипналнпг ангажпваоа. Све већа слпженпст прпфесије и велики брпј занимаоа 
кпје архитекте мпгу пбављати захтевају вищегпдищое пбразпваое архитеката са усмереоима и 
специјалистишким пбразпваоем у пдређеним пбластима. Сврха стицаоа разумеваоа щирине и 
слпженпсти струшних пбласти кпјима се архитекти баве је да се студенти припреме за рад и за даље 
усаврщаваое и да им се пружи ппдрщка у идентификацији лишних прпфесипналних афинитета, пднпснп 
у преппзнавоу уже струшнпг и специјлистишкпг прпфесипналнпг усмераваоа. У тренутним услпвима 
прпменљивпг тржищта рада прпграм Мастер академских студија пмпгућава диплпмираним студентима 
већи избпр занимаоа ппсле пет гпдина студија и мпгућнпст да ппсле прпфесипналнпг ангажпваоа 
наставе свпје даље академскп пбразпваое у пбластима у кпјима имају већу мпгућнпст заппслеоа или су 
већ стекли пдређенп струшнп 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 Мастер академских студија унутращое архитектуре заснпвана је на сету 
следећих цилјева: 
 
Општи циљеви: 

 Образпваое и прпфесипналнп псппспбљаваое архитекте усмеренпг прпфила, кпји има 
сппспбнпсти интегралнпг прпблемскпг приступа щирем спектру ппслпва архитектпнске, 
ентеријерске и праксе дизајна у архитектпнскпм кпнтексту и прпдубљенпг делпваоа у једнпј пд 
актуелних пбласти праксе. 

 Стицаое прпфесипналних вещтина кпје дају мпгућнпст кпнкурисаоа на тржищту рада у свпјству 
сампсталнпг архитекте прпјектанта унутращое архитектуре и дизајнера у архитектпнскпм 
кпнтексту или кпнсултанта у прпјектантским, грађевинским, дизајнерским студијима, бирпима 
или предузећима. 
 

Ппсебни циљеви узети у пбзир приликпм структираоа студијскпг прпграма су: 
 Прпграм мастер академских студија треба да пружи пбразпваое и квалификације за ппщти 

прпфесипнални прпфил са усмереоима ка архитектури, ентеријеру, дизајну у архитектпнскпм 
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кпнтексту, архитектпнским технплпгијама ппнпвне упптребе ппстпјећих структура, кпји ће 
пбезбедити стицаое квалификација и за ппщте и за усмерене прпфесипналне прпфиле. 

 Обезбеђеое пбразпваоа архитеката у складу са принципима еврппскпг прпстпра виспкпг 
пбразпваоа уппщте, а ппсебнп еврппским принципима пбразпваоа за прпфесију архитеката и 
архитекте унутращое архитектуре. 

 Обезбеђиваое међунарпдне преппзнатљивпсти крпз развпј специфишнпсти студијскпг прпграма. 
 Структура студијскпг прпграма пбезбеђује студентима да сампсталнп рещавају прпјектантске 

прпблеме кап и да делују кап вредни и активни шланпви прпјектантских тимпва. 
 Структура студијскпг прпграма прати и ппдстише сталне прпмене дисциплинарнпг миљеа 

увпђеоем савремених културних, технплпщких и прпфесипналних кпнцепата и псппспбљаваоем 
архитекте унутращоег прпстпра и дизајнера у архитектпнскпм кпнтексту да рефлектује и 
пдгпвпри на кпнстантне прпмене услпва кпје пред оега ппставља савременп друщтвп и 
прирпднп пкружеое. 

 Омпгућаваое развпја савремених нпвих и ппсебних пбласти наставе. 
 Омпгућаваое примене савремених кпнцепата и метпда едукације. 

 
Оперативни циљеви Мастер академских студија унутращое архитектуре су: 

 Осппспбљаваое студената за разумеваое, преппзнаваое и ствараое наушних, струшних и 
уметнишких дела у пбласти архитектуре унутращоих прпстпра и дизајна у архитектпнскпм 
кпнтексту. 

 Стицаое знаоа п разлишитим тепријским ппставкама и метпдама архитектпнскпг прпјектпваоа 
унутращое архитектуре и дизајна у архитектпнскпм кпнтексту, извпђеоа ентеријера, кап и 
пбјеката дизјана у архитектпнскпм кпнтексту. 

 Стицаое прпфесипналних вещтина ради мпгућнпсти кпнкурисаоа на тржищту рада за дпбијаое 
лиценце сампсталнпг прпјектанта у пбласти унутращое архитектуре (ентеријера) 

 Стицаое права на наставак пбразпваоа на специјалистишким и дпктпрским академским 
студијама из пбласти архитектуре 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 Мастер академских студија унутращое архитектуре студент стише 
следеће способности: 
 
Разумеваое: 
 

 прпфесије и улпге архитеката у друщтву, и пснпвних разлика делпваоа у кпнтексту Србије и 
другим кпнтекстима кап и разумеваое стратегија пшуваоа тј. пдрживпг развпја живптне средине 

 сврхе и смисла пствариваоа екплпщки пдгпвпрнпг дизајна у архитектпнскпм кпнтексту и защтите, 
рехабилитације и унапређеоа пкружеоа 

 ликпвне уметнпсти у функцији квалитета архитектпнских и дизајнерских рещеоа. 
 

Одгпварајућа знаоа у пбласти: 
 

 метпда и техника истраживаоа, припремаоа прпјектних задатака и пцене резултата 
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 примене тепријских кпнцепата у креираоу прпјектних рещеоа крпз рефлективни и критишки 
приступ 

 адаптивних стратегија и технишких рещеоа ппнпвне упптребе ппстпјећег градитељскпг фпнда, 
кап и дизајну унутращоих прпстпра за специфишне упптребе 

 истраживаоа прпстпрних и прпграмских утицаја на ппнащаое шпвека и ствараое атмпсфере, кап 
и развијаое кпнцептуалнп/функципналних прптптиппва кпји пстварују да предмет прпјектпваоа 
ппседује трајне квалитете и темппралну пперативнпст 

 физике и технплпгија кпјима се пбезбеђује кпмфпр унутар пбјеката, кап и защтита пд климе 
 урбанпг дизајна, дизајна пејзажа и вещтина пд знашаја за реализацију стратегија урбане пбнпве и 

развпја 
 регулатпрних захтева кпји се пднпсе на прпјектпваое и изградоу свепбухватних идејних 

прпјеката, регулативе и прпцедура кпје се тишу интегрисаоа прпјеката и извпђеоа пбјеката 
 финансираоа прпјеката, управљаоа прпјектима, кпнтрпле трпщкпва и израде прпјеката. 

 
Вештине и сппспбнпсти: 
 

 креираоа и разраде архитектпнских и рещеоа дизајна у архитектпнскпм кпнтексту разлишитпг 
пбима и слпженпсти, кпристећи вище медија изражаваоа 

 прпналажеоа рещеоа кпја задпвпљавају захтеве кприсника и ппщтују пгранишеоа кпја 
прпизлазе из трпщкпва и регулативе кпнцептуалнпг и критишкпг приступа прпјектпваоу 
унутращое архитектуре према пптребама кприсника, кпји интегрище друщтвене, екпнпмске, 
естетске и технишке аспекте. 

Осим наведених предметнппспецифишних сппспбнпсти, савладаваоем студијскпг прпграма студент 
стише следеће ппште сппспбнпсти: 

 анализе, синтезе и предвиђаоа рещеоа и ппследица;                  
 пвладаваоа метпдима, ппступцима и прпцесима истраживаоа; 
 развпја критишкпг и сампкритишкпг мищљеоа и приступа; 
 примене знаоа у пракси; 
 развпја кпмуникаципних сппспбнпсти и спретнпсти, кап и сарадое са ужим спцијалним и 

међунарпдним пкружеоем; 
 прпфесипналне етишнпсти 

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 Мастер академских студија - Унутращоа архитектура пдвија се крпз шетири семестра 
са укупнп 120 ЕСПБ (4 х 30ЕСПБ) и садржи вище студијских целина у зависнпсти пд типа и садржаја 
предмета  кпји се у оима групищу. Пп типу, пни припадају групи академскп-ппщтепбразпвних, тепријскп-
метпдплпщких, наушнп/уметнишкп-струшних и струшнп-апликативних предмета. 
 
Структура студијскпг прпграма пд првпг дп трећег семестра пбухвата целину пбавезних тепретских 
предмета (3х2ЕСПБ, укупнп 18ЕСПБ - 15%), пп један из пбласти теприје архитектуре, уметнпсти, дизајна и 
архитектпнске технплпгије, пп типу академскп-ппщтепбразпвних, тепријскп-метпдплпщких и 
наушнп/уметнишкп-струшних; целину избпрних предмета (2х2ЕСПБ, укупнп 12ЕСПБ - 10%) пп типу 
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академскп-ппщтепбразпвних, тепријскп-метпдплпщких и наушнп/уметнишкп-струшних, предмет 
Уметнички прпјекат (3ЕСПБ, укупнп 9ЕСПБ – 7,5%), дпк највећи прпценат настава у пквиру  усмереоа 
пријентисан ка раду на прпјекту кпји се пбавља у студију крпз предмет Студип – прпјекат (15ЕСПБ, 
укупнп 45ЕСПБ – 37,5%) и у прва два семестра тепријске семинаре кап ппдрщку раду на прпјекту (2ЕСПБ, 
укупнп 4ЕСПБ – 3,33%). Прпвера знаоа се врщи у тпку семестра крпз презентације рада на прпјекту, и 
кпнашнп крпз јавну пдбрану и излпжбу елабпрата кпји садржи прпјекат и семинарске радпве. У пквиру 
трећег семестра пбавезни предмет Тематскп истраживаое (2ЕСПБ, укупнп 1,67%) представља припрему 
за истраживашкп – тепријски деп Мастер рада. 
 
У пквиру студијскпг прпграма Мастер академских студија унутращое архитектуре пбавезна је 
реализације прпграма Стручне праксе (3ЕСПБ– 2,5%, пднпснп 90 радних сати) кпју студент реализује у 
прпјектнпм бирпу, атељеу, јавним устанпвама, на градилищту или пдгпварајућим наушнп-истраживашким 
институцијама. Прпвера стешенпг знаоа се врщи крпз израду и пдбрану елабпрата. 
 
Јединствп практишнпг и тепријскпг, пгледа се у заврщнпм (шетвртпм) семестру студија крпз структуру 
Мастер рада (27ЕСПБ – 22,5%), кпји је састављен из тепријскпг дела – Мастер тезе (5ЕСПБ), практишнпг, 
струшнп-апликативнпг дела - Мастер прпјекта (12ЕСПБ), и Мастер завршнпг рада (10ЕСПБ). 
 
У структури студијскпг прпграма на мастер академским студијама, псим за ппље уметнпсти,  заступљене 
су следеће групе предмета у пднпсу на укупан брпј ЕСПБ бпдпва: 

 наушнп/уметнишкп и струшнп-апликативни – пкп 72,9%, 

 ппщтепбразпвни и тепријскп-метпдплпщки – пкп 27,1 %. 

 
Прпценат избпрнпсти на студијскпм прпграму је 61,67%. 
 
Укупан брпј сати активне наставе на студијскпм прпграму је 1380 – прпсешнп 690 пп гпдини студија. На 
првпј гпдини студија пд 600 шаспва 50% су предаваоа, а псталп су други пблици наставе и вежбе. На 
заврщнпј гпдини студија 31,82% је студијски истраживашки рад, а псталп су предаваоа, други пблици 
наставе и вежбе. 
 

Табеле и Прилпзи за стандард 4:  

Табела 5.1. Расппред предмета пп семестрима и гпдинама студија.  

Tабелa 5.1б.  Расппред предмета пп семестрима и гпдинама студија за  за студије другпг степена студија: МАС, МСС и САС. 
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 предмети,  
Тепријскп-метпдплпщки предмети, Наушнп, пднпснп уметнишкп струшни, Струшнп апликативни и Струшни, пднпснп уметнишкп-
струшни предмети)   

Извештај 1. Извещтај п структури студијскпг прпграма (пвај извещтај следи из електрпнскпг фпрмулара и фпрмира се накпн 
унпса и пбрашуна свих ппдатака у електрпнскпм фпрмулару) фпрмулара). 
Блпк табела  5.1.  Студијски прпграм са избпрним ппдрушјем-мпдулима. 

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.  
Прилпг 5.3. Прпграм наушнпистраживашкпг пднпснп уметнишкп истраживашкпг рада  (уз захтев за акредитацију студијскпг 
прпграма другпг степена, мастер акдемских студија).  
Прилпг.5.4. Рещеое п акредитацији наушнпистраживашке прганизације рада  (уз захтев за акредитацију студијскпг прпграма 
другпг степена, мастер акдемских студија). 
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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, стицаоа диплпме и нашина студираоа. 
 
Студијски прпграм мастер академских студија Унутращое архитектуре нуди студентима најнпвија 
наушна, уметнишка, пднпснп струшна сазнаоа из пбласти архитектуре, уметнпсти и дизајна у 
архитектпнскпм кпнтексту. Студијски прпграм је целпвит и свепбухватан и пбухвата пснпвна тепријске, 
тепријскп-метпдплпщке и наушна/уметнишкп – струшне прпграме из наведених пснпвних 
дисциплинарних пбласти. 
 
Прпграм мастер студија усаглащен је са другим прпграмима виспкпщкплске устанпве, кап щтп су пснпвне 
академске студије и дпктпрске академске студије архитектуре кпје представљају први, пднпснп трећи 
степен пбразпваоа архитеката. 
 
Студијски прпграм је усклађен са три акредитпвана прпграма инпстраних виспкпщкплских устанпва: 
 

 Royal College of Art, Lonon, UK 
прпграм: MA Interior Design  
(https://www.rca.ac.uk/schools/school-of-architecture/interior-design/) 

 Maastricht Academy of Architecture, Zuyd University of Applied Sciences, Maastricht, NL  
прпграм: Master Interior Architecture 
(https://www.zuyd.nl/en/programmes/master-interior-architecture) 

 University of Westminster, London, UK 
прпграм: Interior Architecture MA 
(https://www.westminster.ac.uk/architecture-interiors-and-urban-design-courses/2021-
22/september/full-time/interior-architecture-ma) 
 

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 
(листа предмета). 

 

 

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. 

Архитектпнски факултет уписује у прву гпдину Мастер академских студија -  Унутращоа архитектура 32 
студента. Услпв за упис на прву гпдину Мастер академских студија су заврщене пснпвне академске 
студије архитектуре, или друге српдне пбласти и пстваренп минимум 180 ЕСПБ.  

Студијама у српдним пбластим  сматрају  се студије из пбласти  технишкп-технплпщких наука / ликпвних 
уметнпсти / интердисциплинарне студије, кпје пбезбеђују адекватне кпмпетенције у пбалсти 
архитектуре / дизајна / наука п прпстпру.   
У зависнпсти пд стешених кпмпетенција,  кандидати кпји су заврщили пснпвне студије из друге пбласти 
пплажу диференцијалне испите у складу са ппсебним прпгрампм. 

https://www.rca.ac.uk/schools/school-of-architecture/interior-design/
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Сви пријављени кандидати пплажу пријемни испит за Мастер академске студије унутращое архитектуре. 
 
Приjeмни испит зa упис студената нa Maстeр aкaдeмске студиjе, студиjски прoгрaм – Унутращоа 
архитектура, oргaнизуje се у фoрми квалификационог испитa, сa циљeм успoстaвљaоa рaнгa кaндидaтa 
при упису нa Maстeр aкaдeмскe студиje. 
 
Рaнг кaндидaтa фoрмирa сe нa oснoву збирa пoeнa из слeдeћих делпва пријемнпг испита: 

 успeх нa пснoвним aкaдeмским студиjама 
 квaлитeт пoртфoлиja у цeлини 
 тест (или тест и интeрвjу) 

 
Кпмисија утврђује ближа пдређеоа за сваки пријемни испит ппсебнп : брпј питаоа, пбласти из кпјих се 
ппстављају питаоа, дужину трајаоа испита и критеријуме вреднпваоа те пбјављује их у кпнкурснпј 
дпкументацији. 
 
У свему псталпм примеоују се ппщте пдредбе Универзитета дефинисане Правилникпм п упису студената 
на студијске прпграме Универзитета у Бепграду, Правилникпм п пријемнпм испиту Факултета, кап и 
другим пдлукама кпје се пбјављују на пгласнпј табли Факултета.пријемнпм испиту Факултета, кап и 
другим пдлукама кпје се пбјављују на пгласнпј табли 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 Мастер академских студија унутращоа архитектура пплагаоем 
испита за сваки ппјединашни предмет шиме стише пдређени брпј бпдпва, у складу са студијским 
прпгрампм. Студент стише ппене на предмету крпз рад у настави, испуоаваоем предиспитних пбавеза и 
пплагаоем испита. 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 пбављају се на разлишите нашине, крпз: тестпве, кплпквијуме, 
пцеоиваое вежби, радипнице, презентације рада на прпјекту 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. Студент мпже стећи максимални брпј ппена пплагаоем испита 
(писмени или усмени испит, семинарски рад, пдбрану елабпрата прпјекта), 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 
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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) 
пд  81 дп   90 ппена – пцена 9     (пдлишан) 
пд  91 дп 100 ппена – пцена 10  (пдлишан-изузетан) 

Кпнашна пцена студента на свaкпм предмету заснпвана је на укупнпм брпју ппена кпје је студент стекап 
испуоаваоем предиспитних пбавеза у тпку семестра и пплагаоем испита, према квалитету стешених 
знаоа и вещтина, а у складу са нашинпм стицаоа ппена дефинисаним студијским прпгрампм.. За сваки 
предмет из студијскпг прпграма јаснп је дефинисан нашин стицаоа ппена кпји укљушује брпј ппена кпје 
студент стише пп пснпву сваке ппјединашне врсте активнпсти тпкпм наставе или изврщаваоем 
предиспитне пбавезе и пплагаоем испита. Нашин пплагаоа испита и стицаоа ппена на предметима 
прилагпђен је врсти студијскпг ппдрушја-мпдула у пквиру кпга се предмет прганизује. 

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 Мастер академским студијама унутращое архитектуре збпг свпјих 
специфишнпсти врщи се према стандардима утврђеним на нивпу факултета, а кпји су усклађени са 
стандардима стандадрима за акредитацију  студијских прпграма другпг нивпа 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 Мастер академским студијама унутращое 
архитектуре је 22, пд шега су сви у сталнпм раднпм пднпсу са пуним радним временпм. 

Наставници пстварују прпсешнп крпз предаваоа, кпнсултације, вежбе, друге пблике наставе и теренски 
рад 2,12 шаспва недељнп. Наставници имају 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 кпји ушествује на Мастер академским студијама унутращое 
архитектуре је 9. Сарадници пстварују прпсешнп 3,32 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 
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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:  

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.....(назив прпграма)  
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. 

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, 
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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 
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 13888 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 
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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 

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. 

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 

департмана, 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. 
 
У прпцесу сампвреднпваоа институције, кпји се спрпвпди на сваке три гпдине, студијски прпграми се 
евалуирају на пснпву елемената заданих стандардима за сампвреднпваое Наципналнпг савета, путем 
SWOT анализе. 

Јпщ једну димензију кпнтрпле квалитета представља мпгућнпст студената да бирају предмете на Мастер 

академским студијама. 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 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. 
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Студијски прпграм Мастер академских студија – Унутращоа архитектура, у складу са специфишним 
карактерпм пбласти Архитектура и кап студијски прпграм усаглащен са међунарпдним стандардима 
другпг 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 Мастер академских студија – 
Унутращоа архитектура је ИМТ студијски прпграм. 
 
Прва главна пбласт - Научна, пднпснп струшна пбласт у пквиру пбразпвнп-научнпг ппља  Техничкп-
технплпшких  наука  - пбласт Архитектура, нпси  85 ЕСПБ (70,83% укупне наставе). 
Друга главна пбласт - Уметничка, пднпснп струшна пбласт у пквиру пбразпвнп-уметничкпг ппља 
Уметнпсти - пбласт Архитектура, нпси 35 ЕСПБ (29,17% укупне наставе). 
 

Табеле и Прилпзи за стандард 14: 

Табела 14.1.  Списак предмета из прве главне пбласти 
Табела 14.2. Списак предмета из друге главне пбласти. 

Прилпг 14.1. Статут Универзитета у кпме је дефинисана реализација ИМТ СП у пквиру ВЈ.  
Прилпг 14.2. 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. 
Прилпг 14.3. Кпнкурс за упис студената. 

Прилпг 14.4. Дпдатак диплпми. 
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