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1.Уводне напомене

Одлука о оснивању Факултета за цивилно ваздухопловство је донета 07. децембра 2013.
год. на седници Савета Мегатренд Универзитета, симболично на дан када се обележава
Међународни дан цивилног ваздухопловства.
Оснивач Факултета за цивилно ваздухопловство је акредитовани Мегатренд Универзитет
из Београда, који у свом саставу има 11 акредитованих факултета и 2 високе школе.
Факултет за цивилно ваздухопловство, Универзитета Мегатренд, Београд је у приватном
власништву са седиштем улица Гоце Делчева, бр.8, Нови Београд.
Факултет је високошколска установа са својством правног лица у саставу Мегатренд
Универзитета, групација друштвено-хуманистичких наука, са правима, обавезама и
одговорностима утврђеним Законом, СтатутомУниверзитета и Статутом Факултета.
Оснивач је препознао разлоге за оснивање Факултета за цивилно ваздухопловство,
захваљујући пре свега дугогодишњем искуству у свом раду, континуираном истраживању
неопходног образовног профила са становишта потреба и проритета развоја друштва,
извршеној анализи са аспекта потребних квалификованих кадрова који ће се образовати
на овој установи, развоја струке и науке у области аеронаутике, менаџмента и менаџмента
безбедности у ваздухопловсту, као и спремност да обезбеди све потребне ресурсе за
акредитацију ове високообразовне институције и студијских програма.
Факултет за цивилно ваздухопловство је јединствена високообразовна институција овог профила
у нашој земљи, чије оснивање је одређено потребом академског образовања садашњих и будућих
пилота , менаџера у ваздухопловству, менаџера безбедности у ваздухопловству у складу са
захтевима тржишта, процеса глобализације и европских интеграција, организационог
преструктурирања и унапређења ваздухопловства у нашој земљи, управљања безбедношћу и
квалитетом у ваздухопловству, повећане конкуренције и др.
Разлози за оснивање Факултета утемељени су реалном потребом за стручним кадровима у области
ваздухопловства, не само у нашој земљи него и у целом региону. Истраживања су показала да су
млади и њихови родитељи заинтересовани, да поред добијања одговарајућих по међународним
стандардима пилотских дозвола поседују и академска знања и дипломе примерене овој професији,
што ће у наредним годинама бити незаобилазан критеријум код запошљавања како у земљи тако и
у иностранству.
Истраживања су показала и забринутост испитаника, постојећих лиценцираних пилота, који
неиспуњавањем медицинских критеријума остају без посла. Углавном су то лица са средњим
образовањем, која су велики део финансијских средстава уложила у летачку обуку, данас, без
могућности за неко ново адекватно запослење.

Из тих разлога Факултет ће по угледу на многобројне високообразовне институције из земаља ЕУ
и света школовати дипломиране саобраћајне инжењере, а за оне полазнике који желе да полажу и
за пилотске дозволе биће омогућена квалитетна летачка обука у једном од лиценцираних центара
за обуку летача, са којима је Факултет успоставио пословно техничку сарадњу.
Курикулум студијског програма Аеронаутика је направљен по узору на међународне исте/сличне
студијске програме, укључује и наставне курсеве са програмским садржајем усклађеним са
правилником о дозволама и центрима за обуку пилота. Курикулумом студијског програма,
урађеним по стандардима за акредитацију студијских програма, кроз изборну групу предмета је
омогућено да студенти (здравствено способни) стекну одговарајуће вештине летења у центру за
обуку летача. Уместо тих предмета, студенти могу изабрати неке теоретске предмете са једнаким
бројем ЕСПБ бодова (из различитих разлога: да не желе да лете, здравствених разлога, страха у
неком од наредних циклуса летења и сл.). У складу са законом, Директорат цивилног
ваздухопловства РС је овлашћен за издавање, продужавање и одузимање летачких дозвола.
Вредност Факултета за цивилно ваздухопловство ће се огледати у образовању кандидата не само
из земље, него и из целог света. Студијски програми Факултета се уклапају у Стратегију система
високог образовања Србије, потребама развоја и примене нових технологија, друштву заснованом
на знању као једном од темељних концепата ЕУ.

У складу са Законом о високом образовању и Стандардима за почетну акредитацију
донета је Одлука Савета Мегатренд Универзитета о оснивању Факултета за цивилно
ваздухопловство који ће реализовати студијске програме на основним и мастер
академским студијама у ТТП и ДХП пољу:




ТТП- ОАС Аеронаутика(240 ЕСПБ),
ДХП - МАС Менаџмент у ваздухопловству(60 ЕСПБ);
ДХП - МАС Менаџмент безбедности у ваздухопловству(60 ЕСПБ);

2. Визија и мисија
Визија Факултета за цивилно ваздухопловство је да оствари стандарде највишег
квалитета у настави, научноистраживачком раду и образовању кадрова на академским
основним и мастер студијама. Оснивач Факултета за цивилно ваздухопловство је
остварио сталну сарадњу са образовним и научним институцијама и пословним
компанијама у оквирима националног и европског простора, усвајајући савремене
трендове у систему образовања.
Mисија Факултета за цивилно ваздухопловство је реализација висококвалитетних
студијских програма на основним студијама у области аеронаутике и мастер студијама
менаџмента у ваздухопловству и менаџмента безбедности у ваздухопловству.
Мисија Факултета за цивилно ваздухопловство засновна је на етици рада, знању и
вештинама потребним за дугорочан успех студената у послу који је изложен савременим
тржишним потребама и технолошким променама.

3. Основни задаци
У складу са местом и улогом Факултета за цивилно ваздухопловство, сходно одредницама
Закона о високом образовању РС односно, у складу са Статутом, визијом и мисијом
Факултета, Привремени Савет Факултета утврдио је следеће основне задатке и циљеве.
Основни задаци:


Активности на акредитацији Установе и студијских програма: ОАС Аеронаутика,
МАС Менаџмент безбедности у ваздухопловству
и МАС Менаџмент у
ваздухопловству. На имплементацији ових активности у досадашњем раду је ангажован
наставни тим којим је координирао оснивач Факултета.



Стандардизација компонената квалитета наставног процеса: припреме наставе, (предавања
и вежби), уџбеника, стручној пракси у центрима за обуку летача, оцењивању и изради
семинарских и завршног рада и др.



Рад на стандардизованом уређењу персоналне документације, постављању стандарда
организационих јединица, студентске службе, секретаријата, финансијске службе,
библиотеке, компјутерске лабораторије.



Доношење низа нормативних аката од значаја за нормално функционисање установе, затим
наставна питања, упис студената, расписивање конкурса и др.



Формирање сталних комисија: наставна, кадровска, комисија за материјално-финансијска
питања, за практичну наставу и реализацију стручне праксе у центрима за обуку летача ,
комисија за квалитет, комисија за молбе и жалбе студената и др.



Припрема за почетак наставе на основним академским и мастер студијама, уређење сајта
Факултета са најновијим догађајима из рада установе, анализа уписа студената.



Образовање студената на следећим академским студијама:
- техничко технолошком пољу: ОАС Аеронаутика,
- друштвено хуманистичком пољу: МАС Менаџмент безбедности у ваздухопловству,
- друштвено хуманистичком пољу: МАС Менаџмент у ваздухопловству.



Реализација научно–истраживачких и стручних пројеката у сарадњи са високообразовним
институцијама, ваздухопловним и другим организацијама из земље и иностранства;



Имплементација иновативних и развојних решења у пракси пословних компанија у
области ваздухопловства, авио саобраћаја и др.;



Организација научних скупова, семинара и симпозијума у земљи и иностранству;



Публиковање и презентација научних и стручних радова у оквиру издавачке делатности;



Развој наставног и научно–истраживачког подмлатка.



Одржавање средстава за рад, опреме, објеката и инсталација, хигијене и безбедности.



Спровођење свих активности у оквиру образовне делатности, сагласно Стратегији
обезбеђења квалитета и Правилника о стандардима за самовредновање и оцењивање
квалитета Установе.

Наведени основни задаци су у функцији визије Факултета за цивилно ваздухопловство..
Менаџмент Факултета управља процесом реализације основних задатака и усклађује их са
захтевима и развојем у образовном и укупном друштвеном систему.
4. Основни циљеви
Основни циљеви Факултета за цивилно ваздухопловство јесу:


Перманентно унапређивање образовног и научноистраживачког процеса;



Увођење и остварење студијских програма који су прилагођени новим достигнућима у
науци и образовном процесу у Европи и свету;



Обезбеђење неопходних ресурсних могућности потребних за квалитативну реализацију
образовне и научноистраживачке делатности у области аеронаутике, менаџмента у
ваздухопловству и менаџмента безбедности у ваздухопловству;



Преношење знања које ће студентима омогућити ефикасно и ефективно укључивање у
пословне, стручне и научне токове;



Сарадња са образовним и научним иституцијама као и пословним компанијама у земљи и
иностранству;



Омогућавање мобилности студената у складу са основним претпоставкама Болоњског
процеса;



Континуирано унапређење система квалитета наставног и укупног образовног процеса;



Развој ефикасног информационог система;



Перманентна обука наставног кадра са сврхом овладавања новим методама рада и

подстицање њихове креативности.

Наведени основни циљеви су у функцији мисије Факултета за цивилно ваздухопловство.
Менаџмент факултета управља процесом постизања основних циљева и усклађује их са
захтевима и развојем у образовном и укупном друштвеном систему.
5.Основни предуслови за испуњење дефинисаних задатака и циљева установе
5.1. Орган управљања Факултетом је Привремени Савет Факултета који броји пет
чланова из реда оснивача, наставног особља и представника студената.
Привремени Савет Факултета:
- доноси Статут Факултета;
- бира вд декана Факултета;
- доноси финансијски план;
- усваја извештај о пословању и годишњи обрачун;
- даје сагласност на одлуке о управљању имовином Факултета;
- даје сагласност на расподелу финансијских средстава;
- доноси одлуку о висини школарине, уз претходно прибављену сагласност оснивача;
- подноси оснивачима извештај о пословању, најмање два пута годишње;
- доноси опште акте из своје надлежности;
- доноси одлуку о статусним променама, промени седишта;
- обавља и друге послове у складу са Законом и Статутом.
5.2.Орган пословођења Факултетом је в.д. Декан Факултета.
У оквиру свог делокруга в.д. Декан:
- представља и заступа Факултет;
- доноси општа акта у складу са Статутом;
- стара се о законитости и правилности рада на Факултету;
- предлаже основе пословне политике;
- предлаже годишњи програм рада и план развоја Факултета;
- предлаже унутрашњу организацију Факултета;
- подноси годишњи извештај Привременом Савету Факултета о резултатима
пословања Факултета;
- покреће иницијативу и предлаже решења о питањима од значаја за обављање
делатности Факултета;
- одговара за остваривање образовне и научне делатности;
- извршава одлуке Савета и Већа Факултета;
- усмерава и усклађује рад Продекана и стручних органа Факултета;
- предлаже Комисију за упис студената;
- доноси одлуку о потреби заснивања радног односа са радником;
- обавља и друге послове утврђене Законом и Статутом.
5.3.Стручни орган Факултета је Наставно-научно веће.

Надлежности Већа Факултета:
- утврђује предлог Статута Факултета;
- утврђује предлог Финансијског плана Факултета;
- утврђује предлог Извештаја о пословању и предлог Годишњег обрачуна Факултета;
- утврђује предлог Плана инвестиција Факултета;
- утврђује предлоге за доношење студијских програма свих нивоа студија;
- утврђује предлог одлуке о висини школарине;
- утврђује политику запошљавња и ангажовања наставника и сарадника;
- утврђује стандарде и мере за праћење, обезбеђење, унапређење, развој и контролу
квалитета студијских програма, наставе и услова рада;
- утврђује предлог за избор у звање наставника;
- доноси општа акта из своје надлежности, у складу са Законом;
- бира представнике Факултета у Савет Факултета и Универзитета;
- бира у звање сараднике у настави;
- евидентира кандидате за Декана Факултета и кандидата за Ректора Универзитета;
- утврђује програм образовања током читавог живота;
- доноси програм научних истраживања;
- покреће иницијативу за додељивање почасног доктората;
- најмање једном годишње разматра извештај о остваривању програма научних
истраживања;
- обавља и друге послове утврђене Законом и Статутом.
5.4.Студентски парламент Факултета.
Студентски парламент је орган путем кога студенти остварују своја права и штите своје
интересе на Факултету. Студентски парламент ће перманентно анализирати услове
студирања и студентске активности и давати предлоге за унапређење студија. Студентски
парламент бира и разрешава студента продекана и представнике студената у органе
управљања и стручне органе Факултета. Мандат чланова Студентског парламента
Факултета траје годину дана.
5.5.Организација Факултета
Организациона структура и систем управљања Факултета за цивилно ваздухопловство
обезбеђују остваривање задатака и постизање циљева високошколске установе, а уједно су
прилагођени обиму и структури делатности коју Факултет обавља.
Организација Факултета за цивилно ваздухопловство примерена је карактеру и врсти
делатности и усклађена је са потребама рада. Организација се поставља према процесима
рада на Факултету са намером да се у оквиру дефинисане делатности постигну најбољи
циљеви. Образовна и научноистраживачка делатност су међусобно повезане делатности
где се у оквиру јединственог процеса рада наставници и сарадници истовремено баве
образовним и научноистраживачким радом.
У циљу ефикаснијег функционисања и координације рада о извршењу пословне политике
Факултета организују се и систематизују следеће организационе јединице: Научно-

истраживачки иновациони центар, секретаријат, студентска служба, библиотека,
информациони центар.
У наведеним организационим јединицама утврђује се назив послова као организационо
технолошке целине у оквиру које једно или више лица константно обавља послове
одређеног садржаја ради остваривања циљева организационе јединице чији је елемент то
радно место.
5.6.Ненаставно особље
Факултет за цивилно ваздухопловство има ненаставно особље које своји стручним и
професионалним радом обезбеђује успешну реализацију студијских програма, основних
задатака и основних циљева Факултета. Ненаставно особље организовано је у следеће
организационе целине: Научно-истраживачки иновациони центар, секретаријат,
студентска служба, библиотека, информациони центар.
Делокруг рада ненаставног особља као и њихова организација утврђени су Статутом
Факултета и Правилником о систематизацији радних места. В.Д. декан Факултета доноси
Одлуку о избору и распоређивању запослених на послове и радне задатке.
Секретар Факултета непосредно прати и надгледа наведене послове ненаставног особља.
Секретар Факултета има задатак да обезбеди све потребне услове за рад Факултета у
складу са Законом.
Библиотекар Факултета је квалификовано стручно лице које ради на прикупљању,
стручној обради, чувању и процесуирању библиотечког материјала на коришћење.
Студентску службу чине референти који су у функцији квалитетне реализације наставног
процеса.На пословима одржавања информационог система су ангажована стручна и
квалификована лица информатичар-администратор.
5.7.Студије
Студијски програми Факултета обликовани су у складу са основним задацима и циљевима
Установе и служе њиховом испуњењу. Они су релевантни за тржиште рада, јер
промовишу садржаје научних дисциплина који омогућавају стицање потребних знања и
вештина која се са успехом могу применити на пословима који одговарају савременом
пословању ваздухопловних и других организација и институција.
У складу са Законом о високом образовању и Стандардима за акредитацију донета је
Одлука Савета Универзитета о оснивању Факултета за цивилно ваздухопловство која ће
реализовати студијске програме
на следећим академским студијама: техничко
технолошком пољу ОАС Аеронаутика, техничко технолошком пољу МАС Аеронаутика и
друштвено хуманистичком пољу: МАС Менаџмент у ваздухопловству.

Садржај квалификација и диплома појединих врста и нивоа студија одговарају карактеру и
циљевима студијских програма који се реализују на Факултету, а који су детаљно
објашњени и дати у стандардима појединачно за сваки студијски програм:
 ТТП- ОАС Аеронаутика(240 ЕСПБ),
 ДХП - МАС Менаџмент у ваздухопловству(60 ЕСПБ);
 ДХП - МАС Менаџмент безбедности у ваздухопловству(60 ЕСПБ);
Звања која студенти стичу након завршетка основних академских студија на Факултету
су:
-дипломирани саобраћајни инжењер
Звања која студенти стичу након завршетка мастер академских студија на Факултету су:
-мастер менаџер
У додатку дипломе који се сходно Закону о високом образовању издају уз сваку диплому
приказани су детаљнији подаци о параметрима студијских програма
Студијски програми обликовани су у складу са основним задацима и циљевима установе и
служе њиховом испуњењу. Они су релевантни за тржиште рада, јер промовишу садржаје
научних дисциплина неопходне за рад у савременом пословању у авио саобраћају и
ваздухопловству.
По завршетку студија студенти ових програма располажу са општим и специфичним
комептенцијама.Студенти су оспособљени за рад у области за коју су се определили,
односно њихове компетенције представљају комбинацију знања и његове примене,
ставова и одговорности који описују исходе учења сваког студијског програма који се
изводе на Факултету.
Високошколска установа ће систематично и ефективно да планира, спроводи, надгледа,
вреднује и унапређује квалитет студијских програма, што је у интересу укупног
образовног процеса и друштвених потреба, али и доприноса прецизнијем идентификовању
снага и слабости студијских програма, као и идентификовању постојеће и потенцијалне
компаративне предности у односу на друге учеснике у образовном процесу.
5.8.Наставно особље
Факултет за цивилно ваздухопловство је обезбедио компетентне наставнике и сараданике у складу
са Законом о високом образовању на начин који обезбеђује квалитет наставног особља.
На Факултету за цивилно ваздухопловство је запослен потребан број наставног особља са
одговарајућом научном и стручном квалификацијом који су способни за извођење наставе на
основним и мастер и студијама чија је способност доказана списком радова (10 најзначајнијих
радова) као и учешћу у домаћим и међународним научно-истраживачким пројектима.
Целокупно наставно особље има важећи избор у наставно звање. Избор наставника је важећи и
спроведен је на акредитованим високошколским установама у Републици Србији, са
компетентним изборним телом у области за коју се избор врши. Квалификације обезбеђеног
наставног особља одговарају образовно научном пољу (ДХП, ТТП) и нивоу њихових задужења.

Квалификације наставног особља су доказане кроз књигу наставника,. У књизи наставника дате су
све потребне информације везане за дипломе, објављене радове, професионална икуства и др.

Научне и стручне квалификације наставници морају испунити сходно Закону, Статуту и
Правилнику о избору наставника и сарадника.
Сходно Закону о Високом образовању (Сл. гл. бр.76/05) приступа се избору
научнонаставног кадра који мора да задовољава наставно педагошке вредности, научна
звања и стручно-истраживачке резултате и способности трансфера знања. Права и обавезе
научнонаставног кадра су једнака за сва лица независно од њиховог радног односа и
трајања радног времена.
Факултет обезбеђује наставницима и сарадницима услове за научно и професионално
напредовање и развој. Факултет обезбеђује наставницима и сарадницима услове за
научни, и истраживачки рад, учешће на домаћим и међународним научним скуповима,
прикупљање потребне литературе, планирање и извођење истраживања.
Факултет за цивилно ваздухопловство је обезбедио потребан број компетентних
наставника и сарадника за квалитетно извођење свих студијских програма. Број
наставника и сарадника Факултета одговара потребама свих студијских програма
академских: основних и мастер које Факултет реализује, од којих је 20 наставника
доктора наука запослено у сталном радном односу,са пуним радним временом.

5.9.Простор, опрема и библиотечки ресурси
Факултета за цивилно ваздухопловство је обезбедио квалитетан простор и опрему
неопходан за квалитетно избођење свих облика наставе на свим студијским програмима.
Седиште Факултета је Гоце Делчева,бр.8,Нови Београд.
Расположиви простор задовољава одговарајуће урбанистичке, техничко технолошке и
хигијенска услове,и поседује грађевинску и употребну дозволе. Укупно расположиви
простор је адекватан и задовољава стандарде и критеријуме о броју квадратних метара по
студенту.
Факултет је обезбедила опрему која квантитатвно и квалитативно задовољава постојеће
потребе и обим рада за савремено извођење наставе на свим студијским програмима и
Факултету у целости. Факултет обезбеђује опрему за извођење наставе у складу са
здравственим и сигурносним стандардима о чему су студенти преко својих представника
обавештени.
У оквиру Факултета налазе се и просторије студентског парламента.
У циљу подршке наставном и научно истраживачком раду у саставу Факултета за цивилно
ваздухопловство налази се библиотека која у свом фонду има 1703 наслова који су својом
тематиком из области из које се изводи наставни процес на Факултету.

Факултет за цивилно ваздухопловство је обезбедио покривеност свих предмета
одговарајућом уџбеничком литературом, училима и помоћним наставним средствима у
довољном броју како би се обезбедило нормално одвијање наставног процеса на свим
студијским програмима.
Библиотека прикупља, стручно обрађује, чува и даје на коришћење библитечки материјал
у складу са наставним планом и програмом научно-истраживачког рада. Библиотека има
потписан споразум са универзитетском библиотеком Мегатренд која је пуноправни члан
библиотеке у библиотечком-информационом систему COBISS. Библиотека располаже са
великим бројем књига на српском и на страним језицима и периодичним публикацијама.
На месту запосленог библиотекара је лице са одговарајућим стручним квалификацијама.
Поред библиотеке студентима је на располагању и читаоница. Наставницима и
сарадницима је такође омогућено коришћење библиотеке.
У оквиру Факултета се налази информатички центар који је у функцији рачунарске,
комуникационе и апликативне подршке за пословање Факултета, програма за упис
студената, студентске евиденције, финансијске евиденције, сајта Факултета и др.
Информатички центар је на располагању наставницима и студентима током читавог дана
кроз пружање услуга неопходних за квалитетно извођење студијских програма.
Факултет је обезбедила једну рачунарску учионицу са 20 рачунара који имају приступ
интернету. На месту запосленог информатичара - администратора налази се лице са
одговарајућим стручним квалификацијама.
5.10.Финансије
Финансијским плановима Факултета предвиђена су потребна финансијска саредства за
период трајања студијских програма. Финансијски план Факултета је урађен на основу
законских и других прописа и доступан је јавности.
Извори финансирања Факултета су школарина студената и финансијска средства
оснивача. Осим наведених прихода, факултет може да оствари приход и од донација и из
других извора у складу са Законом и Статутом.
Оснивач обезбеђује средства Факултету за материјалне трошкове, текуће и инвестиционо
одржавање, зараде запослених у складу са законом, опрему, издавачку делатност, рад
студентског парламента и ваннаставну делатност студената. Оснивач обезбеђује и
средства за рад на пројектима за основна истраживања.
Сопствена средства Факултет стиче од школарина и других накнада за услуге образовања:
донација, поклона и завештања; пројеката, истраживања и консултантских услуга; накнада
за комерцијалне и друге услуге; оснивачких права из уговора са трећим лицима; и других
извора, у складу са законом.

