
Стандард 1: Циљеви високошколске установе 

 

Основни задаци Академије, усклађени су са Законом о високом образовању (''Службени гласник 

РС бр. 76/2005, 97/2008 и 93/2012,  88/ 2017,  27/ 2018, 73/ 2018, 67/2019, 6/2020 - др. закони) и 

утврђени мисијом и визијом Академије. 

 

Oсновне задатке и циљеве Високе школе ''Академијa за пословну економију'' у Чачку (у даљем 

тексту: Академија), утврдио је орган управљања - Савет Академије.  

 

Основни задаци - показују друштвену оправданост и утврђују сврху његовог постојања, 

одређују општи правац делатности и основ су за препознавање приоритета високошколске 

установе у њеном будућем раду: 

 Преношење научних и стручних знања из области економије 

 Развијање и унапређење науке, кроз интердисциплинаран рад научника различитих 

профила 

 Обезбеђивање научног и стручног подмлатка 

 Пружање доприноса стварању претпоставки за изградњу друштвеног знања 

 Задовољење потребе корисника 

 

Првенствени циљ - Високе школе „Академија за ословну економију“ је пружање високог 

образовања студентима, у складу са Болоњским процесом, према највишим европским 

стандардима. Циљеви Академије утврђени су са становишта: 

  

Друштва - у смислу да образовање економских кадрова кроз концепцију примењених студија 

допринесе циљевима економске ревитализације Србије, као и укључивање наше земље у токове 

међународних интеграција. 

Запослених - у смислу тежње да се оствари висок квалитет процеса рада (студирања) и квалитет 

свршених студената економске струке на нивоу који дају познати светски Факултети сличног 

типа. Основа предметне тежње се заснива на знању и искуству наставног особља и на жељи 

студената да уложе максималан напор у сопствено квалитетно образовање. Остварење 

постављених циљева доприноси укупној научној и стручној афирмацији оснивача у простору 

образовања у Републици Србији и шире. 

Студената - који добијају могућност образовања посебног и новог оперативног профила од 

суштинског значаја за ефикасно функционисање нашег економског механизма уз рад по 

најсавременијим образовним принципима:  

мале студијске групе; тимски рад; учешће у раду на пројектима; менторски надзор. 

Висока школа ,,Академија за пословну економију” ће омогућити перманентне размене студената 

и стицање знања и вештина на престижним међународним Универзитетима и самим тим и 

верификације стечених диплома. 

Задовољење потреба друштва, запослених и студената кроз: Коришћење нових образовних 

технологија; Ефикасност процеса студирања; Гостовање светски признатих професора; 

Усавршавање наставног кадра у иностранству; Побољшање услова рада студената; Ефикасност 

практичних решења и примене. 

Прилози за стандард 1:  

Прилог 1.1. Публикација установе, или сајт установе.  
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