
 

Стандард 5. Курикулум 

 

Студијски програм Менаџмент базира се на савременим сазнањима и достигнућима теорије 

менаџмента, бизниса, економских наука и праксе водећих домаћих и европских академских 

институција.  Мастер академске студије су једногодишње реализују се у оквиру 2 семестра (60 

ЕСПБ) и 15 седмица. 

 

Структура студијског програма се састоји од 2 обавезна и 5 изборних предмета (од 

расположивих 10), Стручне праксе, Мастер рада – студијско истраживачки рад и Мастера рад – 

израда и одбрана. Предмети се реализују са 2+2 и 2+3 часа активне наставе, кроз 

прилагођавање броја пређених тема и темпа прелажења тежини појединих тема, тако да сви 

предмети представљају еквивалентно оптерећење за студенте. 

Структура курикулума (Табела 5.1.) обухвата све елементе студијског програма: распоред 

обавезних и изборних предмета по семестрима, број часова активне наставе,  број ЕСПБ 

бодова, категоризацију предмета и друге податке. У Књизи предмета (Табела 5.2a.) су за све 

предмете дефинисани назив,  година и семестар студија, број ЕСПБ бодова, име наставника, 

циљ курса са очекиваним исходима, знањима и компетенцијама, предуслови за похађање 

предмета, садржај предмета, препоручена литература, методе извођења наставе, начин провере 

знања и оцењивања и други подаци.Саставни део курикулума студијског програма је обавезан 

Мастер рад – студијско истраживачки рад и Мастер рад – израда и одбрана и Стручна пракса од  

90 сати и 3 ЕСПБ бода. Понуђених 5 изборних предмета (од укупно 10) заступљени су са 

64,17% у односу на укупан број ЕСПБ бодова на студијском програму (Извештај о структури 

студијског програма). 

 
У структури студијског програма испоштован је Стандард о заступљености групе предмета по 

типовима у односу на укупан број ЕСПБ бодова Табела 5.4. Заступљено је 1 академско-

општеобразовних предмета  што представља 5% ЕСПБ кредита, 4 теоријско-методолошких 

односно 23,33%, 6 научно-стручних односно 39,17 % и 4 стручно-апликативних предмета 

(укључујући Мастер рад – студијско истраживачки рад и Мастер рад – израда и одбрана и 

Стручна пракса) односно 32,5% ЕСПБ кредита. 

Табеле и Прилози за стандард 4:  

Табела 5.1. Распоред предмета по семестрима и годинама студија. 

Табела 5.2. Спецификација  предмета. 

Табела 5.2.а.Књига предмета 

Табела 5.3Изборна настава на студијском  програму. 

Табела 5.4.Листа предмета на студијском програму, по типу предмета 

Извештај 1. Извештај о структури студијског програма (овај извештај следи из електронског 

формулара и формира се након уноса и обрачуна свих података у електронском формулару). 

Прилог 5.1. Књига предмета(у документацији  и на сајту институције). 

Прилог 5.2. Одлука о прихватању студијског програма од стране стручних органа 

високошколске установе. 

Прилог 5.3. Програм научноистраживачког односно уметничко истраживачког рада  (уз захтев 

за акредитацију студијског програма другог степена, мастер акдемских студија). 

Прилог.5.4.Решење о акредитацији научноистраживачке организације рада  (уз захтев за 

акредитацију студијског програма другог степена, мастер акдемских студија). 
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