
 

Стандард 3. Циљеви студијског програма 

Студијски програм има јасно дефинисане циљеве.  

 

Студијски програм мастер академске студије Менаџмент има јасно дефинисане циљеве који су 

формулисани на бази претходних искустава и најсавременијих иновација у овој области. 

Студијски програм је научно заснован на досадашњим токовима развоја науке у области 

менаџмента и бизниса као и економских наука у домаћим и светским оквирима и уважава научна 

достигнућа еминентних домаћих и иностраних аутора. Основни циљ програма је пружање 

студентима мастер студија наредних, садржајних и квалитетних знања и вештина, као и 

оспособљавање младих стручњака за запошљавање и квалитетно деловање у области савременог 

пословања. Програм има за циљ да оспособи студента да  индивидуално или као члан тима решава 

конкретне слоене проблеме у области савременог управљања пословањем предузећа, институција 

и других врста организација. 

Остали циљеви студијског програма су:  

- продубљавање теоријских, методолошких и апликативних знања у области менаџмента, 

бизниса и економије; 

-  развијање аналитичких особина интерпретације како би студенти разумели социо-економске 

феномене у области пословања;  

- оспособљавање студената за разумевање и даље проучавање кључних, отворених питања 

савремене теорије и праксе менаџмента, бизниса и економије; 

- оспособљавање студената за компетентну примену стечених теоријских и апликативних знања 

у решавању конкретних проблемских ситуација са којима се, у свом функионисању, 

суочавају  предузећа, привредни субјекти, органи државне управе; 

- стицање способности потребних за интерпретацију економских, финансијских, маркетиншких 

и социјалних процеса у сталној промени, посебно у технолошки унапређеним друштвима и 

глобалном развоју, кроз утицаје на кључне исходе у организацији пословања предузећа; 

- оспособљавање студенат да током студија, а пре свега у оквиру студијског истраживачког рада 

и приликом израде и одбране завршног мастер рада, стекну знања и технике за самостално 

теоријско и практично сагледавање релевантних проблема савремене економске науке и 

праксе; 

- оспособљавње студената да својом самосталним студијским истраживањима дају допринос 

одређеној области науке или примени на практичне проблеме, као крајњем циљу и исходу 

мастер академских студија, мастер студенти се припремају за даље усавршавање у оквиру 

докторских академских студија. 

 

Прилози за стандард 3:  

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