интервју

д

ок Војна академија, Медицински факултет ВМА,
Војна гимназија и Средња стручна војна школа
увелико примају пријаве момака и девојака који
своју професионалну будућност виде у систему
одбране, ректор Универзитета одбране генералмајор Горан Радовановић има јасну слику квалитета којим будући официри треба да ојачају Војску Србије. Генералштаб и Универзитет, каже ректор, сарађују, а наставни планови и програми коригују се и унапређују
према захтевима дужности на које ће младе старешине бити
распоређене на почетку каријере.

8

Конкурси за упис у војне школе су у току. Да ли је Универзитет одбране спреман за селекцију и пријем нових ученика и кадета?
– Младићи и девојке који су заинтересовани за упис у
Војну гимназију могу предати конкурсну документацију до
15. марта, док је рок за предају докумената за упис у Средњу
1. март 2019.

стручну војну школу, Војну академију и Медицински факултет
ВМА 31. март 2019. године. Да би ушли у процес селекције,
кандидати морају да испуне конкурсом прописане услове. Војне школе су извршиле неопходне припреме за реализацију
свих активности после завршетка конкурса. Кандидати који
испуне критеријуме улазе у процес селекције, током које полажу пријемни испит у зависности од војне школе за коју конкуришу – за упис у Војну гимназију из математике и српског
језика, у Средњу стручну војну школу из математике и физике, за Војну академију из математике, а за Медицински факултет из хемије и биологије. Затим их очекује провера физичке
способности, психолошко тестирање и лекарски преглед.
Шта младе мотивише за војни позив и које су предности војног школства над цивилним?
– Најчешћи разлози због којих се млади одлучују да постану официри јесу љубав према војном позиву и униформи,
као и због тога што осећају да је војна професија посебна јер

СтВАрАмо
будућноСт
ВојСке
им се пружа прилика да служе својој земљи. Једни настављају
породичну традицију, док се други руководе жељом за доказивањем у овој нимало лакој професији. Разлог за изражено
интересовање које влада за упис у војне школе свакако су и
предности које нуди војно школство, с традицијом дугом скоро 170 година. Високи стандарди морају бити испуњени када
је реч о школским, односно студијским програмима, наставном кадру и условима у којима се настава изводи. Велика пажња посвећује се обезбеђењу оптималних услова за живот и
рад ученика и кадета и њиховом васпитавању, и када нису на
настави. Њима се пружа могућност бављења и ваннаставним
активностима, нарочито спортом, у недавно реновираном
спортском центру, на спортским теренима и у Атлетској дворани. После завршетка школовања и стицања првог официрског или подофицирског чина чека их сигуран посао у јединицама Војске и могућност даљег усавршавања у складу с афинитетима и потребама система одбране.
Постоје ли новине у наставном плану и програму за
будуће ученике и кадете војних школа?
– На Универзитету одбране наставни планови и програми стално се унапређују, што је условљено потребама Војске
Србије. Периодично се истражује однос између стеченог
знања и способности кадра који излази из војних школа, као
и потреба наше војске. На основу добијених резултата модификују се наставни планови и програми на свим нивоима школовања и усавршавања.
Већ традиционално највеће интересовање влада за
Медицински факултет ВМА. Ту је конкуренција најве-
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ГенерАл-мАјор ГорАн рАдоВАноВић
ректор униВерзитетА одбрАне
Велика пажња посвећује се обезбеђењу
оптималних услова за живот и рад ученика
и кадета и њиховом васпитавању, и када
нису на настави. Њима се пружа могућност
бављења и ваннаставним активностима,
нарочито спортом, у недавно реновираном
спортском центру, на спортским теренима
и у Атлетској дворани.

ћа, јер се прима мали број кадета – 25. У чему су наши
студенти медицине у предности у односу на колеге
из грађанства?
– Предности студија на Медицинском факултету ВМА
огледају се, пре свега, у стицању практичног искуства у континуираном клиничком и/или истраживачком раду још за
време студија. Наиме, привилегија кадета јесте да на вежбама раде у малим групама, а приступ пацијентима имају и изван радног времена. Такође, могу да прате оперативне процедуре, опсервацију пацијената и рад у Центру хитне помоћи
ВМА. На почетку студирања сваки кадет добија ментора, наставника Медицинског факултета, који је током школовања
одговоран за његово стручно усавршавање.
Колико су јединице, односно пацијенти, задовољни
стручним знањима које најмлађи лекари понесу из
школе?
– Наставни планови и програми за школовање будућих
официра на Универзитету одбране израђују се на основу захтева Генералштаба Војске Србије, што је услов да најмлађи
потпоручници буду оспособљени за преузимање почетних
дужности у систему одбране. На крају сваке школске године
анализира се рад свих организационих целина Универзитета,
а од представника Генералштаба добијају се повратне информације о практично исказаним способностима најмлађих
официра. Ове информације су основа за покретање измена,
допуна или дорада постојећих наставних планова и програма
ради отклањања евентуалних недостатака у стручним знањима потребним за обављање почетних дужности официра.

интервју
Самофинансирајући студенти су већ дугогодишња
пракса на Војној академији. Који је њихов основни мотив да се школују у војнообразовним институцијама?
– На Војној академији школују се и самофинансирајући
студенти на акредитованим студијским програмима Војномашинског и Војноелектронског инжењерства, Логистике одбране и Јавних финансија. Њихов основни мотив за упис на
Војну академију јесте могућност стицања квалитетног образовања, уз прихватљиве цене школовања. Наш мотив за школовање самофинансирајућих студената није зарада, већ намера да што већи број младих људи стекне и практична знања из области одбране и безбедности, од чега корист има и
држава. Због тога се самофинансирајући студенти уписују
само на студијским програмима на којима се школују и кадети Војне академије. Самофинансирајући студенти похађају
наставу заједно са кадетима, осим наставе из војностручних
предмета која је намењена само кадетима.
Војна гимназија годинама уназад школује дечаке, а последњих година и девојчице. Настављају ли сви они школовање на Војној академији и да
ли и за њих важе исти услови
конкурса као и за остале кандидате?
– Војна гимназија школује девојчице и дечаке према програму гимназије општег смера, у трајању од
четири године. По завршетку Војне
гимназије сви ученици уписују Војну
академију или Медицински факултет
ВМА. За разлику од кандидата из
грађанства, они не полажу пријемни
испит за упис. Интересовање за
упис у Војну гимназију у школској
2018/2019. години превазишло је интересовање за упис на Медицински
факултет ВМА – за једно место у Војној гимназији конкурисало је више
од шест кандидата из грађанства.
Ове године прва генерација девојчица школованих у
Војној гимназији уписала је Академију. Како су се оне
показале у односу на друге кадеткиње?
– Ученици који заврше Војну гимназију боље су упознати са специфичностима интернатског живота и рада, као и
специфичностима војне професије, од својих колега из цивилних средњих школа. Због тога се у почетном периоду лакше прилагођавају на начин живота и рада кадета на Војној
академији и Медицинском факултету. Ова запажања се подједнако могу применити и на кадете и на кадеткиње.

10

Ове јесени у јединице стижу први водници школовани у Средњој стручној војној школи (ССВШ), а у клупе ће доћи пета генерација. Каква су вам досадашња
искуства у школовању средњошколског, стручног кадра за потребе система одбране?
– За руковање и одржавање сложених техничких средстава у Војсци Србије неопходан је и стручан средњошкол1. март 2019.

ски кадар, за чије школовање не постоје одговарајући капацитети у цивилним школама. У протеклом периоду, откада
се ученици поново школују у ССВШ, искуства су позитивна.
Они су мотивисани за савладавање наставног плана и програма, посебно стручних предмета, због чега на крају школовања Војска добија оспособљен подофицирски кадар. На
основу потреба које је исказала Војска Србије, ове године се
у ССВШ школују ученици на смеровима Ратно ваздухопловство и противваздухопловна одбрана и смеру Јединица за
електронска дејства. У односу на претходне године новина
је да ће ове године и ученице бити промовисане у први подофицирски чин.
Школовање на Универзитету одбране свршеним кадетима омогућава и даље усавршавање. Шта то у
пракси значи?
– После завршетка основних академских студија на
Универзитету одране кадети постају официри Војске Србије, унапређују се у чин потпоручника одговарајућег рода или
службе, те стичу стручни назив из одговарајуће научне области. Имају могућност сталног каријерног и академског усавршавања.
Каријерно усавршавање се наставља на Основном командно-штабном курсу, Командно-штабном усавршавању, Генералштабном усавршавању и на Високим студијама
безбедности и одбране. Академско
усавршавање на Војној академији
обухвата мастер академске студије
и докторске академске студије у
области друштвено-хуманистичких,
природно-математичких и техничко-технолошких наука. На Медицинском факултету ВМА реализују
се специјализације и уже специјализације у здравственој струци, специјалистичке академске студије и
докторске академске студије.
Да ли Универзитет школује довољно кадра да задовољи све потребе Војске Србије?
– Основна намена Универзитета одбране јесте школовање кадра за потребе нашег система одбране. Универзитет
школује кадар на основу исказане потребе Војске и Плана
школовања и усавршавања који израђује Управа за кадрове,
а на основу пројектованог одлива кадра.
Какво је стање наставног кадра и како се превазилази
проблем смене генерација међу предавачима?
– Наставни кадар ангажован на Универзитету одбране у
потпуности обезбеђује непрекидно и квалитетно извођење
наставе на свим нивоима школовања и усавршавања. На Универзитету одбране континуирано се развија сопствени наставни кадар, у војностручним и стручно-специјалистичким
областима. Недостајуће наставнике из осталих научних области ангажујемо из редова најбољих стручњака из образовноваспитног и научноистраживачког система Републике Србије.

Сарађује ли Универзитет одбране с осталим високообразовним институцијама у земљи и иностранству,
каква је његова позиција у научној заједници Србије,
имајући у виду да су сви студијски програми Универзитета акредитовани?

ма у Великој Британији, Немачкој, Италији, Мађарској и Словачкој. Прошле године остварили смо и размену наставног
кадра с италијанским Универзитетом UNIME у Месини, мађарским Националним универзитетом јавних служби у Будимпешти и Војном академијом Словачке.

– Универзитет одбране сарађује с најзначајнијим високошколским војним и цивилним институцијама у земљи и иностранству. У области високошколског војног образовања најзначајнију сарадњу остварује с универзитетима одбране који
су чланови Централноевропског форума о војном образовању. Циљ Форума јесте да подржи развој образовања и обуке
војних професионалаца и сарадњу војних универзитета земаља Централне Европе у настави, истраживању, размени наставника и студената, повећању међусобног разумевања и
да олакша организацију заједничких догађаја. Универзитет
одбране је пуноправни члан Конференције универзитета Србије, у оквиру које координира рад и утврђује заједничке политике високошколских установа с осталим акредитованим
универзитетима Србије.
Поред тога, Универзитет одбране остварује и појединачну сарадњу с универзитетима и факултетима у земљи и
иностранству. Сарадња се остварује акредитацијом заједничких студијских програма, разменом наставног кадра и заједничким учешћем на међународним пројектима. Размену
наставног кадра, у највећем броју, остварујемо с факултетима Универзитета у Београду. С универзитетима у Крагујевцу
и Новом Пазару акредитовали смо заједничке основне и мастер студијске програме на којима могу студирати и самофинансирајући студенти, односно лица која се не школују
само за потребе Министарства одбране и Војске Србије. С
Криминалистичко-полицијским универзитетом, државним и
приватним универзитетима у Београду, Новом Саду, Нишу,
Крагујевцу и Косовској Митровици учествујемо у ERASMUS+
програму Европске уније, који обезбеђује финансирање међународних пројеката за сарадњу у области образовања и
усавршавања младих. Припадници Универзитета одбране
ангажовани су на два ERASMUS+ пројекта, на којима, поред
наведених универзитета из Србије, сарађују и с факултети-

Од прошле године у састав Универзитета одбране
ушли су и стручни и научни часописи система одбране. Како ће се надаље они развијати?
– Универзитет одбране је издавач четири научна и једног стручног часописа. Научни часописи су Војносанитетски преглед, Војно дело, Војноисторијски гласник и Војнотехнички гласник, с вишедеценијском традицијом, који се
сврставају у најзначајније часописе у својој области у Србији
и региону. Нови гласник је стручни часопис Универзитета одбране, намењен подизању нивоа стручности у извршавању
професионалних задатака припадника система одбране, подстицању њихове креативности и критичког мишљења у припреми и употреби Војске.
Војносанитетски преглед је један од ретких домаћих
часописа медицинских наука и налази се међу 155 најутицајнијих у свету из области опште и интерне медицине. Војно
дело је интердисциплинарни научно-теоријски часопис од
националног значаја за публиковање радова из области безбедности и одбране. Војноисторијски гласник је национални
научни часопис из области војне историје, док је Војнотехнички гласник водећи у области материјала и хемијске технологије, математике, рачунарске науке и механике, електронике, телекомуникација, информационих технологија и машинства. Преузимањем издавачких права над овим часописима
Универзитет се сврстао у ред ретких институција у нашој земљи који у свом саставу имају научне и стручне часописе с
високим рејтингом и дугом традицијом. У даљем раду планирамо унапређење квалитета свих часописа ангажовањем научно-стручних капацитета Универзитета одбране на уређивачком и публицистичком плану. ƒ
Мирјана КРСТОВИЋ
Владимир ПОЧУЧ
Снимили Горан СТАНКОВИЋ и Срђан ХАЈСТЕР
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