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Стандард 1. Структура студијског програма

Дипломске академске студије Тероризам, организовани криминал и безбедност су
осмишљене тако да обезбеде универзитетским дипломцима, укључујући припаднике
јавности, приватних и непрофитних оргнаизација, припрему неопходну за
професионално бављење - у регионалним, националним и међународним установама
- европским и међународним политикама и добром управом, стратешким
менаџментом у области безбедности на плану превенције и борбе против тероризма и
организованог криминала.
Дипломске академске студије Тероризам, организовани криминал и безбедност
настале су на основу искустава Факултета политичких наука и Правног факултета
који су током протекле деценије организовали специјалистичке струковне студије
које би покривале ову проблематику. Велики број заинтересованих кандидата за ту
врсту студија, чињеница да многи од студената који су завршили ове студије теже
вишем нивоу знања, као и да највећи број оних који су дипломирали теже да се даље
усавршавају баш у тој, ужој политичко-правној безбедносној области говоре о
потреби успостављања дипломских академских мастер студија које би на адекватан
теоријско-аналитички, али и практично примењив начин обрађивали проблематику
пре свега тероризма и организованог криминала као две највеће претње безбедности
савременог света. Ове студије ће допринети подизању нивоа безбедносне културе и
стицања специфичног научног знања полазника ради њиховог што успешнијег
укључивања у савремене међународне и унутрашње друштвене токове борбе против
тероризма и организованог криминала.
Циљеви програма су да кандидати стекну сва потребна политичко-правна
специфична знања за борбу против тероризма и организованог криминала, да она
буду у складу са међународним стандардима , као и да стекну знања потребна за
управљање том борбом. У складу са тим, циљ програма је да кандидати изуче не
само феноменолошку страну тероризма и организованог криминала
већ и
најмодерније начине борбе против тих друштвено-угрожавајућих феномена, како на
научно-истраживачком тако и на практично-превентивном плану.
ОПИС ПРОГРАМА
Током два семестра наставе - предавања, консултација, радионица, студијских посета
- кандидати ће стећи рецентно, систематизовано и профилирано политичко-правно
научно знање о тероризму, организованом криминалу и корупцији и начинима
ефикасног управљања превенцијом и борбом против њих у складу са позитивним
правним прописима и међународним стандардима.
На крају студија, по успешној одбрани завршног - мастер рада дипломирани
студенти стичу научни назив дипломирани менаџер-мастер (Тероризам,
организовани криминал и безбедност).
Дипломске академске студије - мастер Тероризам, организовани криминалитет и
безбедност 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
два изборна предмета, обаве стручну праксу и израде и одбране завршни - мастер
рад. Током првог семестра студенти имају два обавезна предмета и један изборни
(бира се један од два понуђена предмета). У овом семестру студенти ће имати и
стручну праксу. У другом семестру студенти имају један обавезни и један изборни
предмет, и раде завршни- мастер рад.
Распоред предмета по семестрима:
Први семестар:

Други семестар:

1. Тероризам (8 ЕСПБ)
2. Безбедност (8 ЕСПБ)

1. Организовани
ЕСПБ)

3. Изборни предмет 1* (7 ЕСПБ)

2. Изборни предмет 2** (7 ЕСПБ)

4. Стручна пракса (4 ЕСПБ)

3. Завршни дипломски мастер рад (18
ЕСПБ)

криминалитет

(8

* Изборни предмет 1:
а) Политичко насиље
б) Корупција
**Изборни предмет 2:
а) Превенција завера и државних удара
б) Кривично правни аспекти борбе против тероризма
САДРЖАЈ
Током два семестра студирања студенти ће стећи валидна и савремена знања из
феноменологије политичког насиља, борбе против тероризма, безбедности и система
безбедности, различитих аспеката борбе против организованог криминалитета и
корупције. У складу са Законом о високом образовању и Статутом Универзитета у
Београду, на дипломске академске студије Тероризам, организовани криминалитет
и безбедност моћи ће да се упишу кандидати који су на завршеним основним
академским студијама стекли 240 ЕСПБ бодова.
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 Уговор о сарадњи са Универзитетом La Sapienza, Уговор о
извођењу међууниверзитетских мастер студија, Одлука Сената о прихватању студијског
програма

Стандард 2. Сврха студијског програма
Два веома актуелна светска феномена - тероризам и организовани криминал, као и са њима
често повезан феномен корупције, данас су у нашој јавности често помињани, али још увек
недовољно научно спознати што се итекако одражава и на резултате у борби против њих као
изузетно друштвено угрожавајућих појава. Та чињеница утиче на профилирање дипломских
академских студија Тероризам, организовани криминал и безбедност у правцу не само
њихове непосредне корисности за научна истраживања и стручну анализу тероризма и
организованог криминала, већ и ефикасне практичне борбе против њих, посебно у домену
превенције, као и са нивоа управљања том борбом.
Данас, у ери глобализације и отворености граница све земље теже не само увећаној већ и
специјализованој заштити својих простора од разноврсних опасности. Нарочито велики
страх изазивају феномени као што су тероризам и организовани криминал. Отуда, не само да
се развијене земље боре у својим срединама да искорене те феномене, већ и помно оцењују
подобност других држава на плану политичке и економске сарадње у строгој зависности од
тога како се државе-потенцијални партнери односе према тим друштвено-економским
опасностима. Земље у транзицији у које спада и Србија греше ако се само декларативно
опредељују за борбу против тих друштвених зала, а у пракси мало шта чине да их научно
спознају и истински сузбију јер тиме губе на плану свог политичког, правног и економског
кредибилитета. Од њих се очекује широко друштвено прегнуће, а не тек рутински рад
полиције и правосуђа на том плану, ма како он био успешан. У томе развијене земље не само
да дају пример, него и пласирају обрасце пожељног понашања. Отуда данас на Западу већина
факуклтета друштвених наука има неписану обавезу да спроводи различите врсте
перманентног образовања и дообразовања дипломираних студената, нарочито запослених у
одговарајућим институцијама, пре свега руководећих кадрова и специјализованих лица на
плану подизања нивоа њиховог знања и безбедносне културе као најбоље превентивне бране
против организованог криминала, корупције и тероризма. Укључивање високо-школских
фактора у напоре ка превенцији и сузбијању тероризма и организованог криминала је данас
представља неопходност.
Стицањем одговарајућих компетенција, вештина и научно-стручних знања дипломирани
студенти дипломских академских студија Тероризам, организованих криминал и
безбедност моћи ће да преузму одговорности и адекватно одговоре на захтеве радних места
у низу одговарајућих државних институција, организација цивилног друштва, медија.
Програм пружа студентима професионално и примењиво знање које их оспособљава да
препознају и анализирају различите облике политичког насиља и угрожавања безбедности.
као и друге штетне друштвене појаве - организовани криминалитет и корупцију. Стечена
знања ће студентима омогућити да компетентно планирају и реализују превенцију и
супротстављање овим појавама, извештавају о њима и учествују у реализацији различитих
пројеката из ове области.
Евиденција : Публикација установе (у штампаном или електронском облику, сајт
институције)- Прилог 2.1

Стандард 3. Циљеви студијског програма
Циљеви програма су да кандидати стекну сва потребна политичко-правна специфична знања за
борбу против тероризма и организованог криминала, да она буду у складу са међународним
стандардима, као и да стекну знања потребна за управљање том борбом. У складу са тим, циљ
програма је да кандидати изуче не само феноменолошку страну тероризма и организованог
криминала већ и најмодерније начине борбе против тих друштвено-угрожавајућих феномена, како
на научно-истраживачком тако и на практично-превентивном плану. Мастер програм Тероризам
организовани криминал и безбедност је осмишљен тако да обезбеде универзитетским дипломцима
припрему неопходну за професионално бављење - у регионалним, националним и међународним
установама - европским и међународним политикама и добром управом, стратешким менаџментом
у области безбедности на плану превенције и борбе против тероризма и организованог криминала.
У складу са потребама одговарајућих институција, а на основу претходних искустава, у креирању
мастер програма Тероризам, организовани криминал и безбедност, идентификовани су општи и
посебни циљеви.
Општи циљеви мастер програма Тероризам, организовани криминал и безбедност су:










формирање стручног кадра који би својим образовним профилом задовољавао потребе
институција које се баве борбом против тероризма и организованог криминала;
оријентација образовање ка студенту и његовим стварним могућностима и способностима
учења;
обезбеђивање студентима права на избор предмета;
реализација искључиво једносеместралних предмета;
остварење равнотеже између општеобразовних и ужестручних предмета у студијском
програму;
избалансиран однос предавања, семинара, семинарских радова, консултација и самосталног
рада студента;
имплементација савременог дидактичког приступа;
подстицање систематског учешће студента кроз групни тимски и индивидуални рад;
континуирано праћење и провера знања.

Посебни циљеви су:








упознавање са феноменима који спадају у област политичког насиља;
упознавање са феноменом тероризма, његовним појавним облицима, узроцима и методама;
упознавање са организованим криминалитетом, као једном од најопаснијих форми
криминалитета у савременом свету;
упознавање са појмом и основним облицима корупције, сагледавање механизама и
међународних стандарда, као и домаћих искустава у борби против корупције;
oспособљавање студената у домену поимања значаја безбедности по људско друштво и
сваку политичку заједницу, као и комплексности феномена безбедности;
увид у појавне облике, методе и актере нелегалног преузимања политичке моћи
оспособљавање студената за борбу против тероризма, организованог криминала и
корупције на плану разумевања сврхе и начина санкционисања тих друштвеноугрожавајућих појава.

Евиденција : Публикација установе (у штампаном или електронском облику, сајт институције)Прилог 3.1

Стандард 4: Компетенције дипломираних студената
Савладавањем овог студијског програма студент стиче опште и предметноспецифичне способности које су у функцији квалитетног оспособљавања за рад и
управљање. Савладавањем студијског програма Тероризам, организовани
криминал и безбедност студент стиче следеће опште способности:
 анализе, синтезе и предвиђања решења у сложеним ситуацијама и њихових
последица;
 овладавања савременим сазнањима о тероризму и организованом криминалу
и начинима супротстављања овим безбедносним изазовима;
 овладавања савременим методама, поступцима и процесима истраживања
тероризма, организованог криминала и корупције
 овладавања савременим сазнањима о различитим аспектима безбедности
 укључивања у истраживачке процесе;
 развоја критичког мишљења и оригиналних приступа;
 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 брзих промена.
 усвајање одговарајуће професионалне етике и подизање општег нивоа
безбедносне културе
Поред тога студент стиче следеће предметно-специфичне способности:
 познавање и разумевања суштине и карактеристика политичког насиља,
концепта безбедности, и тероризма, организованог криминала и корупције
као безбедносних изазова;
 разумевање важности и тока кривично-правне процедуре у борби против
теоризма;
 разумевање важности развоја високог нивоа безбедносне културе;
 способност праћења и примене новина у струци
 повезивања знања из различитих области: Политичких наука, Правних
наука, Науке о безбедности;
 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 стручне праксе.
Евиденција : Додатак дипломи - Прилог 4.1

Стандард 5: Курикулум
Током два семестра наставе - предавања, консултација, радионица, студијских
посета - кандидати ће стећи рецентно, систематизовано и профилирано политичкоправно научно знање о тероризму, организованом криминалу и корупцији и
начинима ефикасног управљања превенцијом и борбом против њих у складу са
позитивним правним прописима и међународним стандардима.
На крају студија, по успешној одбрани завршног - мастер рада дипломирани
студенти стичу научни назив дипломирани менаџер-мастер (Тероризам,
организовани криминал и безбедност).
Дипломске академске студије - мастер Тероризам, организовани криминалитет и
безбедност имају 60 ЕСПБ бодова уз услов да је у претходним основним
академским студијама остварено најмање 240 ЕСПБ бодова.
Током студијског програма студенти су обавезни да одслушају и положе 3 обавезна
и два изборна предмета, обаве стручну праксу и израде и одбране завршни - мастер
рад. Током првог семестра студенти имају два обавезна предмета и један изборни
(бира се један од два понуђена предмета). У овом семестру студенти ће имати и
стручну праксу. У другом семестру студенти имају један обавезни и један изборни
предмет, и раде завршни- мастер рад.
Изборност на студијском програму:
Изборност
Фактор изборности према позицијама 53.33%
где студент бира предмете
Фактор изборности према додатним 53.33%
(алтернативним)
предметима
које
обезбеђује институција
Спецификација предмета:
1. Тероризам
2. Безбедност
3. Организовани криминалитет
4. Политичко насиље
5. Корупција
6. Превенција завера и државних удара
7. Кривично-правни аспекти борбе против тероризма
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: 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 Тероризам, организовани криминал и безбедност је усклађен са
савременим домаћим и светским стањем науке, струке и трендовима у истраживању
тероризма, организованог криминала и безбедности 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 пет:








THE UNIVERSITY OF TORINO, Faculty of Law (UNITO) & United Nations
Interregional Crime and Justice Research Institute (UNICRI), Италија – програм мастер
студија International Crime and Justice (http://www.unicri.it/wwd/TAE/postgraduate_education/llm/index.php)
UNIVERSITY OF TERAMO, Италија - програм мастер студија INTERNATIONAL
CO-OPERATION AGAINST TRANS-NATIONAL FINANCIAL ORGANIZED
CRIME
(http://www.unite.it/UniTE/Engine/RAServeFile.php/f/master0910/call_0910_master_int
ernational_crime.pdf)
CRANFIELD UNIVERSITY, Велика Британија - програм мастер студија Global
Security (http://www.cranfield.ac.uk/students/courses/page1745.html)
ASPEN UNIVERSITY, Сједињене Америчке Државе - програм мастер студија
Master of Science in Criminal Justice
(http://www.aspen.edu/criminaljustice_ms/index.htm)
UNIVERSITY OF MISSISSIPPI, Сједињене Америчке Државе - програм мастер
студија Homeland Security
(http://www.olemiss.edu/depts/legalstudies/Graduate_Program/mcj.htm)

Евиденција: Документација о најмање три акредитована инострана програма, са којим је
програм усклађен –Прилог 6.1,2,3

Стандард 7: Упис студената
Поред општих услова за упис на Мастер студије који су прописани у складу са
Законом о високом образовању на програм дипломских академских студија
Тероризам, организовани криминал и безбедност могу се уписати:
1. кандидати који су претходно остварили 240 ЕСПБ бодова на основним
академским студијима
2. 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).
3. Уз молбу са образложењем зашто се конкурише и кратком биографијом,
подносе диплому о завршеном факултету са просечном оценом и потврду о
знању енглеског језика.
4. Кандидати полажу пријемни испит (интервју).
Кандидати се уписују по коначној ранг листи. На програм се у једној школској
години може уписати максимално 50 студената.
Евиденција: Конкурс за упис студената-Прилог 7.1, 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 непрекидним 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. израде завршног рада;
6. добровољног рада у локалној заједници, организованог од стране Универзитета,
на пројектима од значаја за локалну заједницу;
7. 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, по правилу, 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 Тероризам, организовани криминал и безбедност ангажовано је
укупно 11 наставника са 3 факултета чланица Универзитета у Београду (Факултет
политичких наука, Правни факултет, Факултет безбедности).
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
Игњатовић Ђорђе М.
Илић Горан П.
Танасковић Дарко
Кешетовић Желимир М.
Килибарда Зоран Ж.
Крстић Зоран Ж.
Милашиновић Радомир M.
Митровић Драгана Д.
Надић Дарко П.
Симеуновић Драган М.
Стојановић Зоран П.
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
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.

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 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. Листа уџбеника доступна студентима на студијском програму
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 админситративног
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 мултидисциплинарне студије 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: Извештај о резултатима самовредновања студијског програма –
Прилог 11.1, Јавно публикован документ –Политика обезбеђења квалитетаПрилог 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 дипломских академских студија Тероризам, организовани криминал и
безбедност за сада није предвиђена могућност студија на даљину.

