Основне академске студије

Студирањем садржаја из студијског програма кадети стичу знања из
следећих области: друштвених наука, менаџмента, економских наука, организационих
наука, математике и природних наука, као и
из области технологија, машинства, саобраћаја, електротехнике и рачунарства. Након
усвајања знања из ових предметних области
кадети имају основна знања за изучавање
специфичних стручних и специјалистичких
предмета, из одређених модула.

Студијски програми обухватају
велики број различитих научних и
стручних области, због чега имају
карактер интердисциплинарних студија.
Садржаји студијских програма
конципирани су тако да обезбеде будућим
официрима потребан степен знања и
вештина за успешно командовање јединицама родова – служби и експлоатацију и
одржавање средстава ратне технике у
оквиру мисија и задатака Војске Србије.
То се постиже кроз:
- изражено широко опште образовање,
што омогућава официрима шире сагледавање околности свих догађаја и активности;
- усвајање потребних научностручних
и стручно-апликативних знања и вештина у
оквиру одређеног рода или службе;
- развијање лидерских способности,
потребних за успешно обављање старешинских дужности;

- развијање високих моралних особина личности и
- стално усавршавање наставног особља и осавремењавање студијских програма.
Основне академске студије реализују се кроз девет студијских програма:
- Менаџмент у одбрани,
- Војномашинско инжењерство,
- Војноелектронско инжењерство,
- АБХ одбрана,
- Противваздухопловна одбрана,
- Логистика одбране,
- Јавне финансије,
- Војногеодетско инжењерство,
- Војноиндустријско инжењерство.
Интегрисане академске студије
реализују се кроз студијски програм
Војно ваздухопловство.
Студијски програми по својој структури имају карактер интердисциплинарних студија у пољима друштвено-хуманистичких, природно-математичких и
техничко-технолошких наука. Студијски
програми Менаџмент у одбрани и Јавне
финасије имају тежиште на друштвенохуманистичким наукама, а остали студијски програми на -технолошким и
природно-математичким наукама.
Сходно томе, студијски програм Менаџмент у одбрани спада у научну област
Менаџмент и бизнис, студијски програм Јавне финасије спада у научну област економских наука, студијски програм АБХО у
научну област науке о заштити животне
средине а студијски програми Војномашинског инжењерства, Војноелектронског
инжењерства и Војног ваздухопловства у
научну област машинског, електротехничког
и
саобраћајног
инжењерства.
Студијски програм Логистика одбране има
карактер ИМТ студија.

