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Стандард 1. Структура студијског програма 

Увидом у наставне програме и силабусе мастер  академских студија на универзитетима у 
Србији  јасно је да не постоји систематско, јединствено, свеобухватно изучавање питања 
миграција у свим њиховим видовима испољавања као и целовита сазнања о свим 
последицама (друштвеним, политичким, економским, безбедносним, психолошким, 
еколошким и другим) које оне производе. Из постојећих наставних планова и силабуса, 
као и знања која студенти добијају на универзитетима које смо анализирали, веома је 
тешко извући одговарајуће поуке на основу којих би друштво и држава могли да усвоје 
стратегије према миграцијама и по којима би поступали.  Све то, између осталог, 
објашњава зашто Република Србија, упркос напорима које укупно друштво чини у 
суочавању са изазовима, ризицима и претњама које долазе од миграција, не може на прави 
начин и у одговарајућој мери да буде довољно ефикасан партнер одговарајућим 
институцијама у међународној заједници која је све више суочена са овим глобалним 
феноменом. Другим речима, таква „расута“ знања су од мале употребне вредности за 
државу и њене институције. Ту посебно мислимо на својеврстан „празан ход“ и 
понављања који су присутни у појединим од истраживаних високошколских установа у 
свим њиховим облицима наставе, од основних студија до докторских.   
Мастер академске Студије миграција управо имају за циљ да отклоне те недостатке и да 
својом ширином захвата и мултидисциплинарним приступом обухвате и истраже 
најважније узроке и последице миграција.  

ОПИС ПРОГРАМА 
Током два семестра наставе - предавања, консултација, праксе, - кандидати ће стећи 
систематизовано знање о  миграцијама.  

На крају студија, по успешној одбрани завршног - мастер рада дипломирани студенти 
стичу научни назив мастер студија миграција. 

Мастер академске студије – Студије миграција имају 60 ЕСПБ бодова уз услов да је у 
претходним основним академским студијама остварено најмање 240 ЕСПБ бодова.  

СТРУКТУРА 
Током студијског програма студенти су обавезни да одслушају и положе 3 обавезна и три 
изборна предмета, обаве стручну праксу и израде и одбране завршни - мастер  рад. Током 
првог семестра студенти имају три обавезна предмета, два изборна са одабраног модула 
(бирају се два од три понуђена предмета) и један са других модула. У другом семестру 
студенти ће имати стручну праксу као и пријаву, израду и одбрану мастер рада.  

Распоред предмета:  
Обавезни предмети носе по 6  а изборни предмети носе по 4 бода. 
Пракса носи 4 бода. 
Мастер рад носи 16 бодова  
 
ОБАВЕЗНИ ПРЕДМЕТИ 
 

1) Увод у студије миграција 



2) Правни, политички и безбедносни аспекти миграција 
3) Истраживање миграција 

МОДУЛИ И ИЗБОРНИ ПРЕДМЕТИ ПО МОДУЛИМА: 
 
МИГРАЦИЈЕ И БЕЗБЕДНОСТ 
 

1) Кризе, сукоби и миграције у свету  
2) Миграције и људска безбедност  
3) Безбедност Србије и миграције 

МИГРАЦИЈЕ И РАЗВОЈ 
           1) Унутрашње миграције и регионални диспаритети  
           2) Миграције и одрживи развој  
           3) Миграције и тржиште рада 
МИГРАЦИЈЕ И СОЦИЈАЛНА ПОЛИТИКА 

1) Социјални изазови миграција 
2) Европске социјалне политике и миграције 
3)  Социјална администрација, цивилни сектор и миграцијес 

САДРЖАЈ 
Током два семестра студирања студенти ће стећи валидна и савремена знања из студија 
миграција и методологије њиховог проучавања. У складу са Законом о високом 
образовању и Статутом Универзитета у Београду, на мастер академске Студије 
миграција  могу се уписати лица која имају завршене основне академске студије у 
четворогодишњем трајању (240 ЕСПБ), односно лица која су стекла високо образовање 
завршетком основних студија у трајању од најмање осам семестара (према  прописима 
који су важили до ступања на снагу  Закона о високом образовању. 

МЕТОДЕ 
У извођењу наставе на предметима ће се користити сви савремени облици рада: 
предавања, студије случаја, тимски рад, истраживачки пројекти, групне и индивидуалне 
стручне посете, гостовање истакнутих стручњака, рад у креативним радионицама, дебате, 
стручна пракса. 
Евиденција: Публикација установе (у штампаном или електронском облику, сајт 
институције)- Прилог 1.1, Одлука о именовању Програмског савета, Одлука Сената о 
усвајању програма 
 
Стандард 2. Сврха студијског програма 

Увидом у наставне програме и силабусе мастер  академских студија на универзитетима у 
Србији  јасно је да не постоји систематско, јединствено, свеобухватно изучавање питања 
миграција у свим њиховим видовима испољавања као и целовита сазнања о свим 
последицама (друштвеним, политичким, економским, безбедносним, психолошким, 
еколошким и другим) које оне производе. Из постојећих наставних планова и силабуса, 



као и знања која студенти добијају на универзитетима које смо анализирали, веома је 
тешко извући одговарајуће поуке на основу којих би друштво и држава могли да усвоје 
стратегије према миграцијама и по којима би поступали.  Све то, између осталог, 
објашњава зашто Република Србија, упркос напорима које укупно друштво чини у 
суочавању са изазовима, ризицима и претњама које долазе од миграција, не може на прави 
начин и у одговарајућој мери да буде довољно ефикасан партнер одговарајућим 
институцијама у међународној заједници која је све више суочена са овим глобалним 
феноменом. Другим речима, таква „расута“ знања су од мале употребне вредности за 
државу и њене институције. Ту посебно мислимо на својеврстан „празан ход“ и 
понављања који су присутни у појединим од истраживаних високошколских установа у 
свим њиховим облицима наставе, од основних студија до докторских.   
Мастер академске Студије миграција управо имају за циљ да отклоне те недостатке и да 
својом ширином захвата и мултидисциплинарним приступом обухвате и истраже 
најважније узроке и последице миграција. Taкoђe, студије миграција су на престижним 
светским универзитетима заступљен студијски програм. 

 

Евиденција : Публикација установе (у штампаном или електронском облику, сајт 
институције)- Прилог 2.1 
 
Стандард 3. Циљеви студијског програма 

Циљеви мастер програма Студије миграција су: 

Упознати студенте са кључним теоријама, концептима, истраживањима и анализама 
кретања људи, из угла различитих дисциплина, као што су: економија, политика, право, 
историја, социологија, антропологија, географија, демографија, студије безбедности и 
друге. Овај програм ће омогућити да разумеју природу интерних и међународних 
миграција, њихов значај за развојне процесе, друштвене промене и безбедност, али и 
очување и заштиту људских права или међународног права миграција. Програм даје 
прилику студентима да уоче могућности преобликовања политика, тржишта и друштва 
пред изазовима миграција, генеришући изазове и могућности за људе, заједнице, владе, 
политичке партије, међународне институције, мултинационалне компаније итд. 

Општи циљеви мастер програма су: 

 постићи усклађеност са релевантним међународним документима којима се 
регулише образовање стручног кадра у области миграција и миграционих 
политика, као и са релевантним документима у РС;  

 постићи компатибилност са студијским програмима домаћих и иностраних 
факултета који се у оквиру својих основних академских и мастер студија баве и 
питањима миграција; 

 формирање стручног кадра који ће својим образовним профилом задовољити 
потребе институција и организација које се баве питањима миграција и 



миграционих политика; 

 обезбедити кадрове који ће бити компетентни да самостално и стручно обављају 
професионалне улоге, развијају критички однос према сопственој пракси и 
одговорност за унапређење сопственог рада; 

 постићи адекватну усклађеност теоријских знања и практичне примене стечених 
знања у  домену рада различитих институција које се баве питањима миграција; 

 остварити равнотежу у пружању знања из општеобразовних предмета и научних 
области и ужестручних предмета у студијском програму; 

 применити савремене дидактичке и методичке приступе настави уз избалансиран 
однос предавања, практичног рада, консултација, семинара, семинарских радова 
као и тимског и индивидуалног/самосталног рада студената; 

Посебни циљеви: 

 овладавање општим и специфичним појмовима у оквиру различитих дисциплина у 
студијама миграција; 

 упознавање са основним теоријским правцима и концептима у студијама 
миграција; 

 стицање знања о основним међународним и домаћим институцијама, системима и 
механизмима спровођења миграционих политика у области економије, социјалне 
политике и развоја, безбедности и других друштвених области и делатности; 

 упознавање са основним категоријама миграција, поделама, класификацијама, 
узроцима, као и тумачењима природе везе између миграција и политичких криза и 
сукоба, миграција и одрживог развоја, миграција и безбедности, миграција и 
тржишта рада и томе слично. 

 остваривање увида у начин функционисања и спровођења одређених миграционих 
политика, као и праћења резултата и ефеката тих политика у различитим 
друштвеним делатностима; 

 оспособљавање студената за разумевање значаја миграција за свако друштво и 
политичку заједницу, као и могућност трансфера знања и добрих пракси, 
иностраног и домаћег искуства; 

 омогућити стицање основних знања и вештина у изради истраживачких нацрта у 
области студија миграција; 

 препознавање и дефинисање основних метода и техника истраживања у студијама 
миграција. 

 



 
Евиденција: Публикација установе (у штампаном или електронском облику, сајт 
институције) 
 
Стандард 4: Компетенције дипломираних студената 

Савладавањем овог студијског програма студент стиче опште и предметно-специфичне 
способности које су у функцији квалитетног оспособљавања за рад и управљање. 
Савладавањем студијског програма Студије миграција студент стиче следеће 
компетенције: 

 
Опште способности: 
 
 анализе, синтезе и предвиђања решења у сложеним ситуацијама мигрантских криза 

и њихових последица; 
 овладавања савременим знањима о миграцијама и начинима управљања 

миграционим изазовима; 
 овладавања савременим знањима о различитим аспектима миграција; 
 примене стечених нових мултидисиплинарних знања на решавање конкретних 

проблема; 
 развоја комуникационих способности и сарадње са међународним и ужим 

социјалним окружењем; 
 покретања иницијатива и креативног деловања у условима мигрантских криза; 
 овладавања савременим методама, поступцима и процесима истраживања 

миграција; 
 укључивања у истраживачке процесе и пројекте на међународном, националном и 

локалном нивоу; 
 развоја критичког мишљења и оригиналних приступа; 
 усвајање одговарајуће професионалне етике. 

 

 Предметно-специфичне способности и искуства из праксе: 

 
 познавање и разумевања суштине и општих карактеристика миграција, 

истраживачких приступа, њихових социолошко-демографских, правних, 
политичких, безбедносних, економских, развојних и социјалних аспеката;   

 разумевање природе везе миграција и одрживог развоја; 
 разумевање природе везе миграција и безбедности; 
 разумевање природе везе миграција и социјалне политике; 
 способност праћења и примене новина у струци; 
 повезивања знања из различитих области: социологије, филозофије, демографије, 



географије, студија безбедности, права, економије, политичких наука, социјалне 
политике; 

 овладавање употребом информационо-комуникационих технологија (базама 
података, стручних и научних текстова, законских прописа и слично) у овладавању 
знањима из подручја обухваћених програмом студија;  

 примене стечених знања током реализације стручне праксе и професионалног 
будућег рада. 

Исходи учења: као дипломирани стручњаци мастер студија миграција, користиће научна 
и стручна знања из подручја миграција, имаће способност анализе и синтезе теоријских и 
емпиријских истраживања у области интерних и међународних миграција, способност да 
интегришу и примене мултидисциплинарна знања о миграцијама у пракси, способност да 
препознају приоритете и утичу на доношење одлука везано за комплексност миграционих 
изазова уважавајући контексте у којима се одвијају, способност уважавања различитости и 
мултикултуралности и етичке преданости у приступу питањима заштите и решавања 
проблема миграната, способност да изаберу и користе одговарајуће изворе података о 
миграцијама, укључујући и информационе технологије, као и основне истраживачке 
вештине у области миграција, поседују способност да наставе студије на начин који ће 
самостално изабрати. 
Евиденција : Додатак дипломи - Прилог 4.1 
 
Стандард 5: Курикулум 

 
Изборност на студијском програму: 
 
ОПИС ПРОГРАМА 
Током два семестра наставе - предавања, консултација, праксе, - кандидати ће стећи 
систематизовано знање о  миграцијама.  

На крају студија, по успешној одбрани завршног - мастер рада дипломирани студенти 
стичу научни назив мастер студија миграција. 

 

Мастер академске студије – Студије миграција имају 60 ЕСПБ бодова уз услов да је у 
претходним основним академским студијама остварено најмање 240 ЕСПБ бодова.  

 

СТРУКТУРА 
Током студијског програма студенти су обавезни да одслушају и положе 3 обавезна и три 
изборна предмета, обаве стручну праксу и израде и одбране завршни - мастер  рад. Током 
првог семестра студенти имају три обавезна предмета, два изборна са одабраног модула 
(бирају се два од три понуђена предмета) и један са других модула. У другом семестру 
студенти ће имати стручну праксу као и пријаву, израду и одбрану мастер рада.  

 



Изборност 
Фактор изборности према позицијама 
где студент бира предмете 

53.33% 

Фактор изборности према додатним 
(алтернативним) предметима које 
обезбеђује институција 

53.33% 

 
Спецификација предмета (Kњига предмета): 
1. Увод у студије миграција 
2. Правни, политички и безбедносни аспекти миграција 
3. Истраживање миграција 
4. Кризе, сукоби и миграције у свету 
5. Миграције и људска безбедност 
6. Безбедност Србије и миграције  
7. Унутрашње миграције и регионални диспаритети 
8. Миграције и одрживи развој 
9. Миграције и тржиште рада 
10. Социјални изазови миграција 
11. Европске социјалне политике и миграције 
12. Социјална администрација, цивилни сектор и миграције  
13. Стручна пракса 
14. Израда мастер рада 
 
 
Евиденција:  
Табела 5.1А. Распоред предмета по семестрима и годинама студија за студијски програм  
другог нивоа студија  
Табела 5.2А Спецификација стручне праксе 
Табела 5.2Б Спецификација завршног рада 
Табела 5.3 Изборна настава на судијском програму 
Извештај о структури студијског програма 
Евиденција: Распоред часова-Прилог 4.1, Књига предмета (у документацији  и на сајту 
институције)-Прилог 5.2, Одлука о прихватању студијског програма од стране стручних 
органа високошколске установе-Прилог 5.3,  
Одлука о формирању програмског савета студијског програма 
 
 
Стандард 6: Квалитет, савременост и међународна усаглашеност студијског 
програма 

Студијски програм Студије миграција је усклађен са савременим домаћим и светским 
стањем науке, струке и трендовима у истраживању миграција и упоредив је са сличним 
програмима на иностраним високошколским установама, а посебно у оквиру европског 
образовног простора. Конкретно, он је по суштини и садржају сагласан са више од три 
акредитована програма иностраних високошколских установа европског образовног 



простора, као и са акредитованим програмима на глобалном нивоу. 

Студијски програм је усаглашен са европским стандардима у погледу услова уписа, 
трајања студија, стицања дипломе и начина студирања, чиме је омогућена мобилност 
студената и наставника у европском образовном простору. Од великог броја сличних 
програма дипломских (мастер) студија на европским и универзитетима у свету наводимо 
следећих осам: 

University of Oxford, International Migration Institute (IMI), MSc Migration Studies 
(http://www.migration.ox.ac.uk/Msc-Migration-Studies.shtml) 

University of San Francisco, Master of Migration Studies, USA, (https://www.usfca.edu/arts-
sciences/graduate-programs/migration-studies)  

Master International Migration and Social Cohesion (MISOCO) The Joint European Master in 

International Migration and Social Cohesion (MISOCO) is a two-year international Master's with 

the support of the Erasmus Mundus programme of the European Commision which offers 

students the unique opportunity to study international migration in three European countries 

(http://www.misoco.org/about-misoco/about-misoco.html)  
MA International Migration, Brussels School of International Studies, University of Kent, The 
UK’s European University (http://www.kent.ac.uk/brussels/studying/programmes/all-
programmes/maim.html) 

Master of Arts (MA) in Advanced Migration Studies, University of Copenhagen 
(http://studies.ku.dk/masters/migration-studies/) 

MSc International Migration and Public Policy, London School of Economics and Social 
Science (LSE) 
(http://www.lse.ac.uk/study/graduate/taughtProgrammes2016/mscinternationalmigrationandpu
blicpolicy.aspx) 

UCLA International Institute: Center for the Study of International Migration, 
(http://www.international.ucla.edu/migration/home) 

Masters in Forced Migration Studies Programme, University of the Witwatersrand, 
Johannesburg (http://www.educations.com/study-abroad/university-of-witwatersrand/) 
Евиденција: Документација о најмање три акредитована инострана програма, са којим је 
програм усклађен T.6.1.2.3 
 
Стандард 7: Упис студената 

Поред општих услова за упис на Мастер студије који су прописани у складу са Законом о 

http://www.migration.ox.ac.uk/Msc-Migration-Studies.shtml
https://www.usfca.edu/arts-sciences/graduate-programs/migration-studies
https://www.usfca.edu/arts-sciences/graduate-programs/migration-studies
http://www.misoco.org/about-misoco/about-misoco.html
http://www.kent.ac.uk/brussels/studying/programmes/all-programmes/maim.html
http://www.kent.ac.uk/brussels/studying/programmes/all-programmes/maim.html
http://studies.ku.dk/masters/migration-studies/
http://www.lse.ac.uk/study/graduate/taughtProgrammes2016/mscinternationalmigrationandpublicpolicy.aspx
http://www.lse.ac.uk/study/graduate/taughtProgrammes2016/mscinternationalmigrationandpublicpolicy.aspx
http://www.international.ucla.edu/migration/article/157141
http://www.international.ucla.edu/migration/home
http://www.educations.com/study-abroad/university-of-witwatersrand/
http://www.educations.com/study-abroad/university-of-witwatersrand/
http://www.educations.com/study-abroad/university-of-witwatersrand/


високом образовању на програм мастер академских студија Студије миграција могу се 
уписати: 

Кандидати се уписују по коначној ранг листи. На програм се у једној школској години 
може уписати максимално 50 кандидатa који имају завршене основне академске студије у 
четворогодишњем трајању (240 ЕСПБ), односно лица која су стекла високо образовање 
завршетком основних студија у трајању од најмање осам семестара (према  прописима 
који су важили до ступања на снагу  Закона о високом образовању. 

1. Кандидати који имају стечено високо образовање завршетком основних студија у 
трајању од најмање осам семестара (стечено високо образовање према прописима 
који су важили до ступања на снагу Закона о високом образовању) и то на основу 
успеха на основним академским студијама мереног средњом оценом (при чему је 
максимална оцена 10). 

2. Уз молбу са образложењем зашто конкуришу и кратком биографијом, подносе  
диплому о завршеном факултету са просечном оценом.  

3. Кандидати полажу пријемни испит (интервју). 

 

Евиденција: Конкурс за упис студената-Прилог 7.1, Конкурс за упис на Универитет у 
Београду; Решење о именовању комисије за пријем студената-Прилог 7.2А, Одлука о 
именовању чланова програмског савета – Прилог 7.2Б, Услови уписа студената (извод из 
Статута институције, или други документ)-Прилог 7.3 
 
Стандард 8: Оцењивање и напредовање студената 

Оцењивање студената врши се праћењем рада студената и на основу поена стечених у 
испуњавању предиспитних обавеза и полагањем испита. 
Током школске године врши се континуирано праћење и оцењивање ангажовања 
студената. 
Укупно ангажовање студента састоји се од: 

1. активне наставе (предавања, вежбе, практикуми, семинари, практична настава, 
менторска настава, консултације, презентације, пројекти и сл.); 

2. самосталног рада; 
3. колоквијума и тестова; 
4. испита; 
5. стручне праксе;  
6. израде завршног рада; 
7. добровољног рада у локалној заједници, организованог од стране Универзитета, на 

пројектима од значаја за локалну заједницу; 
8. других облика ангажовања, у складу с општим актом високошколске установе 

(стручна пракса и сл.). 
Рад студента у савладавању појединог предмета континуирано се прати током наставе и 
изражава се у поенима. Испуњавањем предиспитних обавеза и полагањем испита студент 
може остварити 100 поена. Студијским програмом утврђује се сразмера поена стечених у 
предиспитним обавезама и на испиту. 



Од укупног броја поена, најмање 30, а највише 70 поена мора бити предвиђено за 
активности и провере знања у току семестра (предиспитне обавезе). Успех студента на 
испиту изражава се оценама: 10 - одличан-изузетан; 9 - одличан; 8 - врло добар; 7 - добар; 
6 - довољан; 5 - није положио. 
Оцена на испиту се формира збиром пондерисаног броја поена остварених у свим 
облицима наставних обавеза. На испит може изаћи студент који је задовољио све 
прописане предиспитне обавезе утврђене планом извођења наставе, у складу са Законом и 
статутом Универзитета. Позитивна оцена се стиче уколико су све наставне обавезе 
оцењене позитивно. Испити могу бити теоријски и практични, а полажу се, у складу са 
студијским програмом, само у писменом облику, само усмено, или писмено и усмено. 
Испит из истог предмета може се полагати највише три пута у току школске године. 
Изузетно, студент коме је преостао један неположени испит из студијског програма 
уписане године има право да тај испит полаже у накнадном испитном року до почетка 
наредне школске године. 
Студије се завршавају полагањем свих предвиђених испита и испуњавањем осталих 
студијских обавеза и израдом и јавном одбраном мастер рада. 
Сваки предмет из студијског програма исказује се бројем ЕСПБ бодова, а обим студија 
изражава се збиром ЕСПБ бодова. Збир од 60 ЕСПБ бодова одговара просечном укупном 
ангажовању студента у обиму 40-часовне радне недеље током једне школске године. 
Предмети су једносеместрални, тако да збир од 30 ЕСПБ бодова одговара просечном 
укупном ангажовању студента у обиму 40-часовне радне недеље током једног семестра.  
Евиденција: Правилник о полагању испита и оцењивању на испиту – Прилог 8.1, Књига 
предмета, - (у документацији  и на сајту институције)-Прилог 5.2 

 
Стандард 9: Наставно особље 

На студијском програму Студије миграција ангажовано је укупно 12 наставника са 6 
факултета чланица Универзитета у Београду (Филозофски факултет, Географски 
факултет, Правни факултет, Економски факултет, Факултет безбедности, Факултет 
политичких наука,) као и 1 наставник са Факултета политичких знаности Свеучилишта у 
Загребу који је истовремено и гостујући професор на Универзитету у Београду – 
Факултету политичких наука.  

Од укупног броја наставника и сарадника, више од 70% су у сталном радном односу са 
пуним радним временом на факултетима Универзитета у Београду. 

Укупан број наставника на студијском програму је довољан да покрије укупан број часова 
наставе на програму. 

Научне и стручне квалификације наставног особља одговарају образовно-научном и нивоу 
њихових задужења. Сваки наставник има најмање пет референци из уже научне, односно 
стручне области из које изводи наставу на студијском програму. Подаци о наставницима 
(биографија, избори у звања, референце) биће доступни јавности након акредитације 
програма и налазиће се на сајту Универзитета у Београду. 



Табела 9.1. Научне, уметничке и стручне квалификације наставника и задужења у настави 
Симић Драган Р. 
Бобић Мирјана В. 
Радивојевић Биљана M. 
Чекеревац Ана Ш. 
Бабовић Марија В. 
Таталовић Синиша M. 
Цвејић Слободан П.  
Крстић Ивана J.  
Станаревић Светлана С.  
Перишић Наталија Д.  
Шантић Даница В.  
Ајзенхамер Владимир В.  
Табела 9.2.  Листа наставника ангажованих на студијском програму 
Табела 9.3 Збирни преглед броја наставника по областима, и ужим научним или 
уметничким областима ангажованих на студијском програму 
Извештај 2. Број наставника према потребама студијског  програма 
Извештај 4. О параметрима студијског програма 
Евиденција: Копије радних књижица наставног особља ангажованог на студијском 
програму-Прилог 9.1 Симић Драган Р., Бобић Мирјана В., Радивојевић Биљана 
M.,Чекеревац Ана Ш., Бабовић Марија В., Таталовић Синиша M., Цвејић Слободан П. , 
Крстић Ивана J. , Станаревић Светлана С. , Перишић Наталија Д. , Шантић Даница В. , 
Ајзенхамер Владимир В.  
Књига наставника ангажованих на студијском програму-Прилог 9.5 , Доказ о јавној 
доступности података о наставницима и сарадницима (публикација или сајт институције) 
Прилог 9.6. Сагласности (Факултет политичких наука, Правни факултет, Факултет 
безбедности, Eкономски факултет, Географски факултет,Филозофски факултет)  
 
Стандард 10: Организациона и материјална средства 

За извођење студијског програма обезбеђени су одговарајући људски, просторни, 
техничко-технолошки, библиотечки и други ресурси који су примерени карактеру 
студијског програма и предвиђеном броју студената. То су учионице 8 и 16 Универзитета 
у Београду и библиотека и читаоница Универзитетске библиотеке "Светозар Марковић". 

Универзитетска библиотека "Светозар Марковић" поседује довољан број библиотечких 
јединица које су релевантне за извођење студијског програма. Сви предмети студијског 
програма су покривени одговарајућом доступном уџбеничком литературом, училима и 
помоћним средствима који су расположиви на време и у довољном броју за нормално 
одвијање наставног процеса. Обезбеђена je и одговарајућа информациона подршка. 
Ресурсима универзитетског рачунског центра (РЦУБ) може се приступити преко локалне 
бежичне мреже (WiFi) која покрива зграду и двориште Ректората и са удаљеног места 
коришћењем приступног сервера. Техничка опремљеност савременим училима и 
рачунарском опремом и интранет мрежом је задовољавајућа. Универзитет и факултети 
поседују библиотеке и читаонице и обезбеђују за сваког студента место у сали. 
Табела 10.1 Листа просторија са површином у високошколској установи у којој се изводи 



настава на студијском програму 
Табела 10.1.А Листа објеката са површином у високошколској установи у којој се изводи 
настава на студијском програму  
Табела 10.2 Листа опреме за извођење студијског програма 
Табела 10.3 Листа библиотечких јединица релевантних за студијски програм  
Табела 10.4.А Листа уџбеника  доступна студентима на студијском програму у 
библиотеци Универзитета у Београду Светозар Марковић 
Табела 10.5  Покривеност обавезних предмета литературом (књигама, збиркама, 
практикумима.., које се налазе у библиотеци или их има у продаји) 
 
 
Евиденција: Доказ о поседовању информационе технологије, броја интернет прикључака 
и сл.-Прилог-10.2 
 
Стандард 11: Контрола квалитета 

Провера квалитета студијског програма се спроводи редовно и систематично путем 
самовредновања и спољашњом провером квалитета. Анкетирање студената на 
Универзитету у Београду и појединим факултетима примењује се већ више година. 
Провера квалитета студијског програма се спроводи: 

 анкетирањем студената на крају наставе из датог предмета, 

 анкетирањем студената о организацији испита и објективности наставника на 
испиту.  

 анкетирањем дипломираних студената – мастера при додели диплома о квалитету 
студијског програма и логистичкој подршци студијама. (осим тога се процењује и 
комфор студирања, рад логистичких служби, библиотеке, комуникативност, 
тачност, љубазност административног особља) 

За праћење квалитета студијског програма на Универзитету у Београду именована је 
Комисија за контролу квалитета, са задатком да спроводи редовно и систематично 
праћење реализације студијског програма. Поред поменуте Комисије и Програмски савет, 
Веће за студије при Универзитету и Сенат Универзитета у Београду су такође надлежни за 
праћење реализације студијског програма, с обзиром да се све одлуке од значаја за 
студијски програм донесе на нивоу ових органа. 

Табела 11. 1. Листа чланова комисије за контролу квалитета. 
 
 
Евиденција: Јавно публикован документ –Политика обезбеђења квалитета- Прилог 11.2, 
Правилник о уџбеницима-Прилог 11.3 ,  
Извод из Статута установе којим регулише оснивање и делокруг рада комисије за 
квалитет – Прилог 11.4, Одлука о формирању програмског савета студијског програма 
 
Стандард 12: Студије на даљину 



Студијским програмом мастер академских Студија миграција за сада није предвиђена 
могућност студија на даљину. 
 


