Установа: Универзитет Сингидунум
Програм: ОАС - Животна средина и одрживи развој
САЖЕТАК ИЗВЕШТАЈА РЕЦЕНЗЕНТСКЕ КОМИСИЈЕ
Општи утисак о програму који је поднет на процену, а на основама стандарда које је
Национално тело за акредитацију дефинисало, је врло добар. Председник и чланови Комисије
су врло детаљно проучили поднету докуметацију. Према задатим пропозицијама у овом тексту
дали су своје коментаре и мишљења. Након тога су посетили Институцију и том приликом
разговарали са управом, студентима, наставницима, административним особљем,
представницима привреде и алумни порограма.
Структура, сврха и циљеви студијског програма, као и компетенције дипломираног судента су
описане и документоване на врло високом нивоу. Курикулум је врло комплексан и пружа
гаранције да ће свршени студент добити задовољавајућа знања.
Једини недостатак је недовољна практична, односно експериментална настава из хемијских
предмета. Будући да формирање лабораторија за експерименталну наставу представља врло дуг
и мукотрпан посао, решење би могло да се нађе у јасније дефинисаној “пракси“. Она би у овом
случају морала да буде организована тако да студентима омогући стицање основних искустава
везаних за експериментални рад, посебно из опште и аналитичке хемије.
Након посете Установи, Комисија је закључила да постоји спремност да се проблем
експерименталне наставе реши кроз сарадњу са институтима у Србији које су водеће у
природним наукама. Комисија је уверена да ће Установа у будућности сама формирати
лабораторије за експериментални рад у области хемије, физике и биологије.
Квалитет, савременост и међународна усаглашеност студијског програма такође заслужују
највишу оцену. Упис студената и Оцењивање и напредовање студената су стандарди који су
врло детаљно проучавани. Одређене дилеме које су постојале су у потпуности отклоњене током
посете Институцији, те је и за ове стандарде дата врло добра оцена.
Приложена документација пружа доказе да Установа располаже са наставним кадром на врло
високом нивоу.
Организационо и материјално установа даје врло добре гаранције. Контрола квалитета је добро
испланирана. Извесне недоумице у оквиру стандарда 8 су након посете установи решене, па је
и крајња оцена стандарда повишена.
Програм се изводи на српском и енглеском језику и не предвиђа извођење на даљину.
Приликом посете је установљено да има довољно библиотечких јединица на енглеском језику,
као и да студентска служба и наставници такође говоре овај страни језик.

