
 

 

Стандард 5: Научноистраживачки и уметнички рад 

 

 

Поред реализације основних и мастер академских студија, Академија планира, 

осмишљава и развија научно истраживачки рад. Знања до којих се долази кроз научно-

истраживачки рад укључују се у наставни процес. 

Научно-истраживачки рад на Академији се организује у складу са општим актом – 

Правилником о научно-истраживачком раду. Садржај и резултати научноистраживачког 

рада Академије су усклађени са мисијом и визијом Академије, трогододишњим 

програмом и планом научноистраживачког рада као и Законом о науци и 

истраживањима и Европским стандардима и стандардима обезбеђења квалитета. 

 

У претходним годинама је публиковано преко сто педесет научних резултата у виду 

монографија, научних радова објављених у међународним и националним  часописима 

и зборницима радова и др. Просечан број публикација по истраживачу је по областима 

неуједначен, али треба истаћи да је у појединим областима објављено више  радова, што 

указује на потребу да и у наредном периоду ове области још више развијају како би се 

оформио кадар конкурентан у истраживачком и образовном простору.  

 

Знатан број наставника има искуства у руководствима научних друштава како у земљи, 

тако и у иностранству, као и учешће у уређивачким одборима домаћих и међународних 

часописа. 

 

Подаци показују да су резултати научноистраживачког рада установе усклађени са 

циљевима високошколске установе и са националним и европским циљевима и 

стандардима високог образовања. 

 

 Академија ће и даље подстицати и обезбеђивати услове, у складу са 

могућностима, наставном особљу да се активно бави научноистраживачким и стручним 

радом и објављивати резултате тог рада.  

           

 Академија ће се и даље залагати за развој међународне сарадње, научно-

истраживачког подмлатка, информационог система, простора и опреме за научно-

истраживачки и стручни рад, издавање монографија, зборника, организовање научних 

скупова, набавку научне и стручне литературе,  итд.  

Академија прати и подстиче младе и надарене да се баве научноистраживачким и радом. 

Прати и подстиче укључивање најбољих и најспособнијих у научни рад. У годишњем 

финансијском плану Академије посебно место имају издвојена финансијска средства за 

развој научно-истраживачког подмлатка.   
 

Табеле и Прилози за стандард 5:  

Табела 5.1. Листа сарадника на Установи  укључених у научноистраживачке, стручне  и 

уметничкоистраживачке пројекате који се тренутно реализују на Установи. 

Табела 5.2. Збирни преглед научноистраживачких, уметничких и стручних  резултата на 

Установи у претходној календарској години. 

Прилог 5.1. План научноистраживачког или уметничкоистраживачког рада у Установи. 

Прилог 5.2. Документ о акредитацији Установе као НИО. 

Прилог 5.3. Годишњи извештај Установе или сродан документ 
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Прилог 5.4. Списак  најзначајнијих објављених резултата у Установи за предходну календарску 

годину не више од 50 референци систематизован по ознакама ресорног Министарства а за поље 

уметности према класификацији КАПКА. 

Прилог 5.4.а. Општи акт установе којим је регулисана научноистраживачка односно 

уметничко-истраживачка делатност. 

Прилог 5.4.б.  План  усавршавања научног односно уметничког подмлатка за акредитациони 

период, 

Прилог 5.4.в. Резултати научноистраживачког односно уметничко-истраживачког рада у 

последњих пет година.. 
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