
Стандард 4.  Компетенције дипломираних студената 

 

Студенти који заврше мастер академске студије Менаџмент поседоваће опште и предметно 

специфичне компетенције које се односе на: 
-   Знање и разумевање у области студирања, које допуњује знање стечено на основним 

академским студијама и представља основу за развијање критичког мишљења и примену 

знања; 

 Стицање способности да примене знање у решавању проблема у новом или непознатом 

окружењу у ширим или мултидисциплинарним областима унутар образовно-научног 

односно поља студија; 

 Стицање способности да интегришу знање, решавају сложене проблеме и да расуђују на 

основу доступних информација које садрже промишљања о друштвеним и етичким 

одговорностима повезаним са применом њиховог знања и судова; 

 Стицање способности да на јасан и недвосмислен начин пренесу знање и начин 

закључивања стручној и широј јавности; 

  Способност анализе и синтезе, планирања и организовања, способност решавања 

проблема, вештине управљања, способност тимског рада, способност комуникације, 

способност примене знања у пракси, способност флексибилног прилагођавања новим 

ситуацијама-променама; 
- Поседовање и предметно-специфичних, односно стручних компетенција које се 

датаљније специфицирају у оквиру описа и исхода учења на студијском програму  

Менаџмент. 
- Допуњавање знања стечених на основним академским студијама у циљу примене 

стечених знања и вештина за решавање конкретних проблема у пословном окружењу на 

нивоу економских субјеката као и припреме за даљи научно-истраживачки рад. 
- Способност анализе и синтезе, планирања и организовања, способност решавања 

проблема, вештине управљања, способност тимског рада, способност комуникације, 

способност примене знања у пракси, способност флексибилног прилагођавања новим 

ситуацијама-променама; 
- Стечена специфична знања и практичне вештине које им омогућавају решавање 

сложених проблема на нивоу предузећа и у других организација и институција. 
- Оспособљеност за компетентно теоријско и практично сагледавање кључних релација 

финансијског и реалног сектора савремене економије; 
- Оспособљеност да стручно и одговорно управљају предузећима, институцијама и 

другима организацијама у циљу успешног пословања субјеката у којима обављају 

одговорне послове, као и укупног економског развоја, као и управљању и вођењу 

сопствених послова у предузећима; 
- Оспособљеност за праћење актуелних тенденција и развоја привредног и финансијског 

сектора, у свету и код нас, и за процену и управљање тржишним и оперативним 

ризицима, као и спровођењу стандарда и квалитета. 
По завршетку овог студијског програма студенти постају стручни и специјализовани 

интелектуалци којима су на располагању широке могућности запошљавања, личног и стручног 

напредовања и усавршавања. Оспособљени су зарад на управљачким пословима:  у 

трговинским и производним предузећима, услужним предузећима, финансијским 

институцијама (банкама, осигуравајућим друштвима, пензионим и инвестиционим фондовима), 

ревизорским кућама, државним институцијама, институцијама локалне самоуправе, 

непрофитним организацијама и др. на домаћем и међународном тржишту. 

Евиденција : Додатак дипломе - Прилог 4.1 
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