
 
УНИВЕРЗИТЕТ У БЕОГРАДУ 
АРХИТЕКТОНСКИ ФАКУЛТЕТ         
01-1306/2-1.2 
08.09.2014. године 
Б е о г р а д 
 
 
 На основу члана 38., a у вези са чланом 83. и 84. Статута Архитектонског факултета у Београду (“Сл. 
билтен АФ“, бр. 80/08,  84/10 и 89/12), а у вези са Уверењем Комисије за акредитацију и проверу квалитета 
Републике Србије бр. 612-00-02696/2013-04   од 04.04.2014. о акредитацији мастер академских студија - 
Архитектура и сагласности Студентског парламента Факултета бр. 02-1308/1 од 02. септембра 2014. године, 
  Наставно-научно веће Факултета је, на седници одржаној  дана 08. септембра 2014. године донело  
 
 

О Д Л У К У 
О УСАГЛАШАВАЊУ И РЕАЛИЗАЦИЈИ СТУДИЈСКОГ ПРОГРАМА  

 МАСТЕР АКАДЕМСКИХ СТУДИЈА - АРХИТЕКТУРА 
 
 
Исходи  студијског програма мастер академских студија - Архитектура – МАСА акредитованог Одлуком бр. 
612-00-02696/2013-04   КАПК од 04.04.2014. године, изједначени су са исходима  студијског програма мастер 
академских студија - Архитектура – МАСА Одлуком бр. 612-00-111/2008-04  КАПК од 09.01.2009. године, тако 
да студенти по завршетку студијског прогама стичу квалитативно исти сет квалификација, што се верификује 
идентичним основним називом дипломе -  мастер ижењер  архитектуре.  

Реализација студијског програма мастер академских студија - Архитектура – МАСА акредитованог Одлуком 
бр. 612-00-02696/2013-04 КАПК од 04.04.2014. године, биће спроведена на начин да: 

1. Факултет, за студенте који у школској 2014/2015 години уписују другу годину мастер академских 
студија - Архитектура, изводи студије у складу са студијским програмом МАСА акредитованим 2009. 
године.   

2. Почев од школске 2015/2016 године студенти из тачке 1. ове Одлуке,  који обнављају другу годину 
студија, настављају студирање по студијском програму мастер академских студија - Архитектура, 
акредитованог 2014. године, а број кредита и поена стечен у току похађања студијског програма 
акредитованог 2009. године усклађиваће се у складу са одлуком о еквиваленцији курсева студијских 
програма.    

3. Студентима из тачке 1. ове Одлуке, који заврше студије по студијском програму мастер академских 
студија - Архитектура, акредитованих 2009. године, у додатку дипломе ће стајати напомена са текстом 
из става 1. ове Одлуке. 

4. За спровођење ове Одлуке надлежна је Студентска служба, а за њену правилну примену продекан за 
наставу Факултета. 

Доставити: 
- Продекану за наставу, 
- Студентској служби,       ДЕКАН 
- Студентском парламенту АФ,      АРХИТЕКТОНСКОГ ФАКУЛТЕТА 
- Доц. др Ђ. Стојановићу, руководиоцу Већа МАСА, 
- за Сајт Факултета,       
- архиви ННВ и        Проф. др Владан Ђокић  
- архиви.    
 
 
 


