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евету годишњицу Универзитета одбране дочекујемо нормативно уређени, организационо и функционално реструктуирани и чврсто позиционирани на листи државних универзитета у Републици Србији.
Запажени резултати наставног процеса,
научноистраживачког и стручног рада Универзитета одбране плод су одличне сарадње
са бројним институцијама у земљи, али и у
свету. Достигнути највиши академски и војни
стандарди допринели су стицању потребних
компетенција, знања и вештина професионалног официра – лидера, часног, оданог, оспособљеног и спремног за интелектуалне и етичке
изазове официрског позива савременог доба.
Знатно смо побољшали услове живота
и рада на Универзитету. Учионице, кабинети, полигони, спортски центар и пиштољска
стрељана засјали су новим сјајем. Опремљени
најсавременијом опремом стварају погодан
амбијент за учење, истраживање и развој потребних знања и вештина будућих официра.
Овај краћи рапорт о резултатима рада
Универзитета одбране од његовог оснивања
до данас садржи многе чињенице које су добро познате припадницима система одбране
и не разликује се много од ранијих годишњих
извештавања. Укратко – извршили смо све задатке који су били пред нас постављени. Оно
што га чини посебним управо следи. Војне науке сврстане су на листу наука. Неко ће се запитати шта је ту сада ново, када војска, ратовођство и војне науке постоје од памтивека?
О чему су онда писали великани попут Сун
Цуа, Клаузевица, војводе Мишића, Кревелда
ако војне науке нису постојале до сада?
Без обзира на дугу традицију војног образовања у Републици Србији, баш до ове годишњице Универзитета одбране војне науке
нису биле препознате и сврстане у систем наука у оквиру образовно-научних поља у Републици Србији. Један од вероватних разлога за
то била је чињеница да ни у самом систему одбране није постојао консензус о називу науке или наука којима су примарни предмет истраживања одбрамбена функција, рат и оружана борба. Тако су се у једном дужем пери-

оду смењивали различити називи за једну те
исту oбласт као што су: војне науке, војна наука, систем војних наука, ратна вештина, полемистика... Иако је овај проблем уочен пре
више од четрдесет година, иако се неколико
пута трагало за његовим решењем, он није био
толико изражен све до одлуке да високо војно образовање постане део система високог
образовања Републике Србије. Тада, без јасног
решења и постигнуте сагласности, у процесу
прве акредитације студијских програма Војне
академије прибегло се припајању војних наука
већ конституисаној научној области Менаџмент и бизнис. То је за последицу имало потребу да се студијски програми усклађују, не
само са потребама војске и система одбране,
већ и са захтевама широке области менаџмента, а да на дипломи свршеног кадета Војне академије пише – менаџер у одбрани.
Деловало се брзо и ефектно. Под окриљем
Ректората формиран је радни тим који је имао
задатак да детаљно анализира претходне покушаје и предложи решење. Убрзо је било јасно да пут до решења има своје име – војне
науке. Није било посебно тешко унутар војних наука формулисати предмет, језик и теорију. Када су сви чиниоци војних наука били
јасно идентификовани, радни тим формулисао је и образложио предлог, а на основу наведених чињеница Сенат Универзитета одбране покренуо иницијативу за измену и допуну Правилника о научним, уметничким, односно стручним областима у оквиру образовно-научних, односно образовно-уметничких
поља, додавањем тачке 18. која гласи: „Војне
науке”. Предлог је једногласно усвојен на седници Конференције универзитета Србије, а
касније и на седници Националног савета за
високо образовање. Створени су сви предуслови за измену Правилника, а одмах затим
и повратак званичног звања официр у дипломе свршених кадета најбројнијег студијског
програма.
Створене су војне науке, а тиме и могућност да још ефектније усклађујемо своје студијске програме са актуелним и будућим одбрамбеним потребама наше војске и наше државе.|
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