
Стандард 1. Структура студијског програма 
Студијски програм садржи елементе утврђене законом (који се детаљно исказују у одговарајућим 

стандардима) 

Студијски програм Менаџмент – мастер академске студије припада научној области Менаџмент и 

бизнис, у овиру научно-образовног поља Друштвено-хуманистичке науке. Програм садржи све 

потребне елементе утврђене Законом. Намењен је студентима који су завршили четворогодишње 

академске студије (240 ЕСПБ), траје 1 годину (2 семестра), број ЕСПБ бодова који студент стиче је 

60 (30 по семестру). 
По завршетку студија стиче се академски назив другог степена - мастер менаџер (Уводна табела). 
 
Основни циљ програма јесте стицање истраживачких и стручних компетенција у области  

менаџмента (Стандард 3). Поред тога, циљ студијског програма је образовање и оспособљавање 

стручњака за послове који захтевају напредна знања и вештине из области менаџмента, бизниса и 

економских наука. Савладавањем студијског програма Менаџмент на мастер академским 

студијама студенти стичу опште и предметно специфичне компетенције, које су у функцији 

квалитетног обављања стручне делатности. (Стандард 4). 

 
Мастер академске студије – Менаџмент обухватају два обавезна предмета и пет изборних 

предмета (од укупно 10 понуђених). Структура и садржај курикулума  конципирани су у виду 

програмске флексибилности, која је базирана на понуди изборних предмета/блокова.  

Курикулум омогућава увид студентима у знања, вештине и компетенције које се стичу током 

студија, садржи дефинисане основе за самостални истраживачки рад студената, као и предмете по 

обиму, садржају и начину реализације. 

Обавезни предмети су: Методологија научног истраживања (5 ЕСПБ) и Стратегијски менаџмент 

(6ЕСПБ) Стручна пракса (3ЕСПБ), Мастер рад - студијски истраживачки рад (9ЕСПБ), Мастер рад 

– израда и одбрана (5ЕСПБ). 

 Изборни предмети су подељени у пет изборних група које садрже по два изборна предмета од 

којих студент бира један предмет:   

Изборни предмет 1: Корпоративне финансије (6 ЕСПБ), Психологија (6 ЕСПБ), 

Изборни предмет 2: Пословна анализа (6 ЕСПБ), Квантитативне методе (6 ЕСПБ) 

Изборни предмет 3: Менаџмент операција (6 ЕСПБ), Међународно пословање и менаџмент (6 

ЕСПБ)  

Изборни предмет 4: Маркетинг менаџмент (6 ЕСПБ), Пројектни менаџмент (6 ЕСПБ)  

Изборни предмет 5: Менаџмент у спорту (6 ЕСПБ), Менаџмент у туризму (6 ЕСПБ)  

 Бодовна вредност сваког предмета исказана у складу са ЕСПБ приказана у студијском плану и 

програму - Табела 5.1 

Садржаји  предмета односе се на проучавање области стратегијског и оперативног управљања, 

психологије, маркетинг менаџмента, пројектног менаџмента, копоративних финансија и пословне 

анализе, као и међународног пословања и управљања предузећем и другим врстама организација у 

пословном окружењу. Студенти се у зависности од интересовања могу определити за усавршавање 

и кроз различита изборна подручја као што су менаџмент у туризму и менаџмент у спорту. (Табела 

5.2а, Табела 5.3) 
 
У књизи предмета Табела 5.2 која је дата у прилогу дат је назив студијског програма, садржај 

предмета, циљ и исход предмета, предуслови за упис појединих предмета, основна и шира 

литература, методе извођења наставе, број часова активне наставе, оцена знања, ЕСПБ бодови по 

предметима. Предвиђена израда завршног (мастер) рада који обавезно садржи предмет теме рада, 

преглед постојећег стања области, циљ рада и резултате рада. 
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Настава на Мастер студијском програму – Менаџмент је интерактивног карактера, обавезно 

укључује примере из праксе, подстиче студенте на размишљање и креативност, самосталност у 

раду и примену стечених знања. Структура студијског програма  предвиђа разнолике активности 

студената: активна партиципација у настави, континуирани консултативни рад и студијско 

истраживачки рад. У току трајања предавања студент може да дефинише тему за мастер рад.  

Пројектни задаци дају прилику студентима мастер студија да путем практичног рада и 

истраживања решавају конкретне проблеме из праксе, уз употребу научних метода и поступака, 

као и да повезују основна знања из области менаџмента и примењују их у свом раду, који коначно 

обрађују у мастер раду. 

 
Услови за упис на студијски програм дати су у Статуту Академије и Правилнику о упису на 

студената. Статутом су дефинисана мерила за утврђивање редоследа кандидата и поступак за 

спровођење конкурса. Начин избора предмета из других студијских програма и услови за прелазак 

са других студијских програма у оквиру истих или сродних области студија Наставно-научно веће 

Академије је утврдило на основу критеријума сходно Закону о високом образовању и Правилнику 

о упису студената на студијске програме: 

 усклађивање садржаја и циљева студијских програма врши се под условима подударности 

програма; 

 упоређивање вредности и обима програма врши се на основу оптерећења израженог кроз 

вредност ЕСПБ бодова; 

 упоређивањем укупног оптерећења лица које подноси захтев за промену студијског 

програма у оквиру истих или сродних области студија. На основу овог критеријума 

Наставно научно веће Академије ће узети у обзир број недељних часова, предавања, вежби, 

семинаре, обављену верификовану праксу од стране наставника и др. 
 

Прилози за стандард 1: 

Прилог 1.1.Публикација установе (у штампаном или електронском облику,  сајт институције). 
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