Како постати официр
На конкурс за упис у Војну академију могу се
пријавити кандидати који завршавају или су завршили четворогодишњу средњу школу.
Пријава се подноси територијалном органу регионалног центра Министарства одбране у месту
пребивалишта.
Кандидати који испуњавају опште и посебне
услове конкурса за пријем у Војну академију подлежу:

ƒ

полагању пријемног испита из математике,

ƒ

провери физичких способности,

ƒ

психолошкој процени и

ƒ

здравственим прегледима.
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На основу успеха из средње школе и резултата
остварених на свим проверама формира се ранглиста по којој се примају кадети Војне академије.
Конкурс се расписује почетком календарске године, а детаљне информације о условима конкурса и проверама можете наћи на сајту Војне академије, Београд.

Војна академија поседује одличне капацитете за
спорт и рекреацију. Омогућени су добри услови за
бављење спортом
и за рекреацију, уз
надзор стручних
лица, професора
физичке културе и
лекара.

Шта нудимо:

Диплома – звање

ƒ дугогодишњу традициjу и велико искуство у шко-

По завршетку школовања кадети постају официри
Војске Србије, унапређују се у чин потпоручника и стичу
стручни назив – дипломирани менаџер, дипломирани
инжењер електротехнике и рачунарства, дипломирани
инжењер машинства, мастер инжењер војног ваздухопловства, дипломирани инжењер менаџмента, дипломирани инжењер логистичког инжењерства.
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ловању официра свих родова и служби. Војна академија поносно баштини традицију Артиљеријске школе која је основана 1850. године,
студирање по акредитованим студијским програмима,
савремено високо образовање и научно-истраживачки рад,
посету војно-образовним институцијама у региону и свету,
проверу стечених знања на теренима и практичним облицима наставе,
развијену материјалну базу наставе укључујући
савремене симулационе софтвере,
учешће на научним конференцијама и семинарима у земљи и иностранству,
неговање и развијање традиција и патриотизма
у складу са максимом Војне академије „Част је
наша имовина”,
промовисање у чин потпоручника рода–службе
и диплома са стручним називом из одговарајуће
научне области,
запослење у јединицама и установама Министарства одбране и Војске Србије и рад у окружењу
које омогућава успешан професионалани развој,
комплетне трошкове школовања сноси Mинистарство одбране Републике Србије.

Студијски програм:
1.
2.
3.
4.
5.
6.

Mенаџмент у одбрани,
Војноелектронско инжењерство,
Војномашинско ижењерство,
Војно ваздухопловство,
Противваздухопловна одбрана,
Логистика одбране.

А добијаш:
ƒ могућност сталног стручног и каријерног усавршавања и напредовања,

ƒ учешће у бројним научним и спортским секцијаƒ

ƒ
ƒ
ƒ

ма и такмичењима са колегама са домаћих и иностраних Универзитета,
мoгућност коришћења најсавременијих спортских капацитета (стрељане, атлетске дворане, затворенoг базена, теретане, фитнес центра, терена
за фудбал, кошарку и одбојку, сале за гимнастику
и борилачке спортове, итд.),
обуку у вожњи за Б и Ц категорију и обуку у
скијању,
међународни сертификат STANAG (познавање
страних језика – Eнглески језик и још један страни
језик по избору),
међународни сертификат ECDL (познавање рада
на рачунару).

Шта даље:
ƒ каријерно усавршавање у Школи националне
одбране (Основни командно-штабни курс, Командно-штабно усавршавање, Генералштабно усавршавање, Високе студије безбедности
и одбране),
ƒ мастер, а након тога и докторске студије на
Војној академији или на другом факултету у
земљи и иностранству,
ƒ развој каријере у више области у складу са
персоналним склоностима и потребама (тип
каријере: командно-оперативни, штабно-функционални, наставни и научни, обавештајнобезбедносни итд.).

Стипендија
Добијаш:
ƒ новчана примања на месечном нивоу у износу прилагођеном години студија и успеху током школовања.
Трошиш:
ƒ по свом
избору и за
своје потребе,
ƒ нуде ти се научни скупови,
биоскопске
и позоришне
представе,
концерти,
спортске манифестације, сајмови, фестивали, изложбе...

