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Стандард 0: Уводне напомене о студијском програму 

 

Студијски програм МЕНАЏМЕНТ У ПОСЛОВНО ИНДУСТРИЈСКОМ 

СИСТЕМУ, основних струковних студија, у трогодишњем трајању (180 ЕСПБ) је 

следбеник студијског програма Пословно индустријски менаџмент, који се од његове 
прве акредитације, односно школске 2007/2008. године реализује на Високој пословној 

школи струковних студија „Проф. Др Радомир Бојковић“  у Крушевцу (у даљем тексту: 

Школи). 

Студијски програм МЕНАЏМЕНТ У ПОСЛОВНО ИНДУСТРИЈСКОМ 
СИСТЕМУ је настао као резултат вишегодишњег еволутивног развоја студија 

индустријског менаџмента у Школи.  

Нуклеус студијског програма је настао још 1993. год., када је Школа отпочела 
са радом, тада као Виша техничка школа за индустријски менаџмент, са студијама 

инжењерског менаџмента у трајању од 5 семестара, са два усмерења, и то: Смер 

индустријски и Смер за малу привреду. 

Прва значајнија трансформација студија спроведена је 2004. године, када 

студије индустријског менаџмента прерастају у трогодишње (6 семестара), и када 

настаје њихово гранање у четири усмерења и то: Инжењерски смер, смер Индустријски 

маркетинг, смер Електронско пословање и смер Мали бизнис. 

Следећа значајна трансформација студија спроводи се 2007. године, у поступку 

акредитације, када Школа мења инжењерско усмерење, из техничко-технолошког 

научног поља у друштвено-хуманистичко, којом приликом се студије неопходним 
изменама предмета трансформишу у студијски програм Пословно индустријски 

менаџмент. Студијски програм Пословно индустријски менаџмент је акредитован 

одлуком Комисије за акредитацију и проверу квалитета (КАПК) бр. 612-00-1203/2006-
04 од 02.06.2007. године на основу које  је Министарство просвете издало дозволу за 
рад Високој школи струковних студија за пословно индустријски менаџмент у 

Крушевцу број 612-00-1120/2007-04 од 12.10.2007. године, и одобрило његово извођење 

у седишту Школе у Крушевцу, на традиционалан начин, за 90 студената, у оквиру 
друштвено-хуманистичког научног поља, у научној области Менаџмент и бизнис.  

Наредна мања трансформација студијског програма Пословно индустријски 

менаџмент спроведена је у редовном поступку поновне акредитације високошколских 
установа и студијских програма Школе, од стране  КАПК, којом приликом је наведени 

студијски програм реакредитован Уверењем број  612-00-00122/2012-04 од 27. априла 

2012. године. Трансформација студијског програма је обухватила усклађивање броја 

изборних предмета по Упутствима за студијске програме,  донетих од стране 
Националног савета за високо образовање Републике Србије, као и замене завршног  
рада Пројектним радом из пословно индустријског менаџмента. 

На студијски програм Пословно индустријски менаџмент, почев од школске 
2007/08. године, до сада је уписано 10 генерација студената, и може се констатовати да 

је он у великој мери оправдао очекивања свршених студената, како у погледу њиховог 

запошљавања, тако и у погледу могућности наставка студија студената на 
специјалистичким струковним студијама. 

Након спроведене стратешке анализе реализације студијског програма 

Пословно индустријски менаџмент од његове последње (ре)акредитације из 2012.  



године, као и обављених опсежних конуслтација, како унутар Школе, тако и екстерно, 
у оквиру релевантних институција, као и међу свршеним студентима овог студијског 

програма, менаџмент Школе је закључио да би у поступку наступајуће  редовне 

акредитације 2016. године студијски програм Пословно индустријски менаџмент 
требало да се даље трансформише у следећем: 

1. Да се име студијског програма промени у МЕНАЏМЕНТ У ПОСЛОВНО 

ИНДУСТРИЈСКОМ СИСТЕМУ, као би се са једне стране ближе дефинисало његово 

одређење места, и којом приликом би се оно хармонизовало са одређењем места другог 
студијског програма Економија у пословно индустријском систему, основних 

струковних студија, који се такође реализује у Школи. На тај начин би оба наведена 

студијска програма школовала студенте за две значајне функције у пословно 
индустријском систему.  

2. Да се спроведу извесне промене код појединих предмета:  
 у циљу усклађивања назива предмета са њиховим садржајем (Производни 

системи уместо Технолошки процеси и машине, Пословна статистика уместо 
Квантитативних метода, Менаџмент одржавањем уместо Теротехнологије); 

 у циљу увођења нових компетенција, а што ће се остварити кроз увођење 

нових предмета као што Пословно право нпр. 

 

У том смислу је на седници Наставног већа Школе, одржаној 28.09.2016. године 
донета одлука да се КАПК поднесе захтев за (ре)акредитацијом студијског програма 

Пословно индустријски менаџмент под новим називом МЕНАЏМЕНТ У ПОСЛОВНО 

ИНДУСТРИЈСКОМ СИСТЕМУ, основних струковних студија, у трогодишњем трајању 
(180 ЕСПБ), у друштвено-хуманистичком пољу, у научној области Менаџмент и 

бизнис, за 30 студената. 



 

Стандард 1. Структура студијског програма 

 

Студијски програм садржи елементе утврђене законом. 

 

 

1.1 Студијски програм МЕНАЏМЕНТ У ПОСЛОВНО ИНДУСТРИЈСКОМ СИСТЕМУ 
(Прилог 1.0) има следећу структуру: 

1. Назив и циљеви студијског програма 
2. Врста студија и исход процеса учења 
3. Стручни назив 
4. Услови за упис на студијски програм 
5 Листа обавезних и изборних студијских подручја, односно предмета са  оквирним 

садржајем 
6. Начин извођења студија  
7. Потребно време за извођење појединих облика студија  
8. Бодовна вредност сваког студијског предмета исказана у складу са Европским 

системом преноса бодова ЕСПБ 
9. Предуслови за упис појединих студијских подпредмета или групе предмета 
10. Начин избора студијских подручја из других студијских програма 
11. Услови за прелазак са других студијских програма 
12. Друга питања од значаја за извођење студијског програма 

 

Структуру студијског програма чине студијски предмети са две димензије ЕСПБ, односно 7 и 
8 ЕСПБ, осим  за предмет  Пројектни рад из менаџмента у пословно индустријском систему, који има 

15 ЕСПБ.  

Вредност 1 ЕСПБ је утврђена пробабилистички, на основу уведених претпоставки. Полазећи 
од чињенице да школска година по правилу траје 42 радне недеље, односно ако се изузму 2 недеље 

зимског распуста долази се до броја од 40 радних недеља. Ако се претпостави да највећи број 

студената  положи испит из 2 испитна рока, долази се до броја од 38 радних недеља. Недељно 

ангажовање студента је 40 сати. Укупно ангажовање студента просечних способности  (који положи 
све испите из просечно 2 испитна рока) износи:  38 рад. недеља/год. x 40 сат/нед. = 1520 сати/год. 

Вредност 1 ЕСПБ (сати) = (1520 сати/год) : 60 ЕСПБ/год = 25.3 сати, на основу чега је 
усвојена стандардна вредност 1ЕСПБ = 25 сати. 

 

1.2 У складу са Законом, циљ и исход студијског програма МЕНАЏМЕНТ У ПОСЛОВНО 

ИНДУСТРИЈСКОМ СИСТЕМУ се остварују кроз 180 ЕСПБ.  

Студијски програм обухвата укупно 28 студијских предмета. За сваки предмет  су дати 

следећи основни елементи: назив предмета; број ЕСПБ бодова; статус предмета; циљ предмета; 

исходи - компетенције; оквирни садржај (предавања и вежбе); обавезе студента, које се реализују 

кроз активну наставу и самостални рад студента у оквиру предиспитних активности и испита и 
њихово вредновање; начин извођења наставе; провера знања, оцењивање и начин полагања испита; 
основна и допунска литетратура.  



Концептом студијског програма МЕНАЏМЕНТ У ПОСЛОВНО ИНДУСТРИЈСКОМ 
СИСТЕМУ је предвиђен курикулум са следећом структуром: укупно студијских предмета (28); број 

испита које студент мора да положи (23); од којих обавезних студијских предмета (18) и  изборних 

студијских предмета 5). 

Студијски програм МЕНАЏМЕНТ У ПОСЛОВНО ИНДУСТРИЈСКОМ СИСТЕМУ је 

предвиђен да се реализује на традиционалан начин. 

Студијски програм МЕНАЏМЕНТ У ПОСЛОВНО ИНДУСТРИЈСКОМ СИСТЕМУ подржан 

је свим неопходним ресурсима за овај начин извођења студија. 

 

Евиденција:  

Студијски програм МЕНАЏМЕНТ У ПОСЛОВНО ИНДУСТРИЈСКОМ СИСТЕМУ - Прилог 1.0 

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

 

 

 

 

Стандард 2. Сврха студијског програма 

 

Студијски програм има јасно дефинисану сврху и улогу у образовном систему, доступну јавности.  

 

 

Студијски програм МЕНАЏМЕНТ У ПОСЛОВНО ИНДУСТРИЈСКОМ СИСТЕМУ основних 

струковних студија концептиран је тако да интегрише релевантне целине наставних дисциплина, које 

су међусобно усаглашене према структури предметних садржаја са академско-општеобразовним, 
стручним и стручно апликативним знањима и вештинама. 

 

2.1 Сврха студијског програма МЕНАЏМЕНТ У ПОСЛОВНО ИНДУСТРИЈСКОМ СИСТЕМУ је да 

се његовим похађањем и успешним завршетком образује Струковни менаџер оперативног 
хијерархијског организационог нивоа менаџмента:  

 који поседује теоријска и практична занања и вештине из ужих научних области 

менаџмент, економија, социологија, организација, информатика, права, математике и пословног 
енглеског језика, којима се граде управљачке компетенције  неопходне за успешно остваривање 
адекватног менаџмента за успешно функционисање одговарајућих организационих јединица, као 

делова пословно индустријског система. 
  који након успешног завршетка студија може да се запосли на радним местима 

руководиоца одељења, службе, односно самосталног референта у пословно индустријским 
системима,  у малим и средњим предузећима, као и у установама. 

  чија диплома одговара следећим типичним занимањима: руководиоц одељења (шеф 



производње; шеф припреме производње, шеф одржавања, шеф кадровске службе, шеф маркетинга, и 
слично); извршилац у одељењу (планер производње, планер припреме производње, референт 

одржавања, референт кадровске службе, аналитичар маркетинга, и слично); директор у МСП. 

 

2.2 Сврха студијског програма МЕНАЏМЕНТ У ПОСЛОВНО ИНДУСТРИЈСКОМ СИСТЕМУ је у 

складу са задацима и циљевима Високе пословне школе струковних студија „Проф Др Радомир 

Бојковић“ из Крушевца (у даљем тексту: Школе) и то по следећим основама:  

(1) сврха студијског програма МЕНАЏМЕНТ У ПОСЛОВНО ИНДУСТРИЈСКОМ СИСТЕМУ и 
задаци Школе имају за делатност струковно образовање студената у областима сродним, односно које 

су у вези са економијом и менаџментом. 

(2) сврха студијског програма МЕНАЏМЕНТ У ПОСЛОВНО ИНДУСТРИЈСКОМ СИСТЕМУ и 
циљеви Школе имају заједничке елементе и то: усмерење на пословно окружење, стварање једнаких 

услова заинтересованим за стицање високог струковног образовања, реализација наставе, систем 

управљања квалитетом, иновација наставе студијског програма на основу повратних информација и др. 

 

Евиденција:  

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

 

 

 

 

Стандард 3. Циљеви студијског програма 

 

Студијски програм има јасно дефинисане циљеве.  

 

 

Студијски програм МЕНАЏМЕНТ У ПОСЛОВНО ИНДУСТРИЈСКОМ СИСТЕМУ основних 

струковних студија има за циљ теоријско и практично овладавање наставним градивом из 
предметних садржаја који обезбеђују стицање савремених стручних знања, чиме је студент 

оспособљен за примену интегрисаних знања, метода и техника пословања на оперативном нивоу 

менаџмента пословно индустријског система. 

 

3.1 Циљеви студијског програма МЕНАЏМЕНТ У ПОСЛОВНО ИНДУСТРИЈСКОМ 

СИСТЕМУ обухватају постизање компетенција и струковних вештина релевантних за област 

менаџмента, као и овладавање одговарајућим методама за њихово стицање, и то: 
- упознавање студената са актуелним питањима и проблемима окружења пословно 

индустријског система, као и места и улоге менаџмента у њему; 
- стицање стручних и практичних знања и вештина из менаџмента, односно менаџерских 



функција (планирање, организовање, кадровирање, контролисање) и субјективне подршке менаџера 
(вођење, мотивисање, комуницирање и одлучивање), неопходних за успешно обављање послова 

менаџмента у пословно-индустријским системима (микро, мала, средња, велика предузећа и 

предузетници, јавна предузећа), у институцијама различитог типа (финансијским, осигуравајућим,  
државне и локалне управе и другим организацијама); 

- оспособљавање студената за практичну примену менаџмента у реалном пословном 

окружењу пословно индустријског система; 
- развој вештина и искустава као и способности  комуницирања и сарадње у тимском раду; 
- развој способности за: идентификовање проблема; развој  критичког мишљења (кроз 

анализу постојећих конкретних решења);    предлагање нових решења проблема; стицање потребних 

знања као основе за наставак студија на специјалистичким струковним студијама, као и другим 
врстама и нивоима студија у земљи и иностранству. 

- коришћење компјутерске подршке у оперативном раду; 

 

3.2 Циљеви студијског програма МЕНАЏМЕНТ У ПОСЛОВНО ИНДУСТРИЈСКОМ 

СИСТЕМУ су у складу са задацима и циљевима Високе пословне школе струковних студија „Проф. 

Др Радомир Бојковић“ у Крушевцу, јер отелотворују њене задатке и циљеве кроз оспособљавање 

студената за примену савремених знања у оперативном деловању менаџера у окружењу пословно 
индустријског система.  

 

Евиденција: 

Публикација установе (задаци и циљеви високошколске установе, сајт институције) - Прилог 1.1 

 

 

 

 

Стандард 4: Компетенције дипломираних студената 

 

Савладавањем  студијског програма  студент  стиче  опште  и  предметно-специфичне способности 
које су у функцији квалитетног обављања стручне, научне и уметничке делатности.  

 

 

Савладавањем студијског програма МЕНАЏМЕНТ У ПОСЛОВНО ИНДУСТРИЈСКОМ 

СИСТЕМУ студент стиче опште и предметно - специфичне способности, које су у функцији 
квалитетног обављања стручних активности оперативног менаџмента пословно индустријског 

система. 

 

4.1 Савладавањем студијског програма студент стиче опште способности: 
 Анализе, синтезе и предвиђања решења и последица у оквиру решавања оперативних 

менаџерских проблема у пословно индустријском систему; 



 Развоја критичког и самокритичког размишљања и приступа за превазилажење 
оперативних менаџерских проблема који су специфични за за окружење пословно индустријског 
система; 

 За примену стечених знања у пракси стечених кроз реализацију наставних  активности као 

и активности спроведених у Пилот фабрикама; 
 Развоја  комуникационих способности и спретности посебно уз компјутерску подршку и 

сарадње са ужим социјалним окружењем; 
 За комуницирање и тимску сарадњу; 
 За примену професионалне етике у пословању. 

 

4.2 Савладавањем студијског програма студент стиче предметно-специфичне способности: 
 за темељно познавање и разумевање књучних ужих научних области менаџмента 

(Основе менаџмента, Индустријски менаџмент, Модели оптимизације, Менаџмент квалитета, 

Еколошки менаџмент, Менаџмент малих и средњих предузећа, Менаџмент одржавањем), економије 
(Пословна економија, Основе маркетинга, Односи с јавношћу, Предузетништво, Теорија иновација), 
социологије (Социологија, Менаџмент људских ресурса, Пословна етика), организације (Производни 

системи, Организација производње, Организационо понашање, Организација предузећа) 
информатике (Пословна информатика, Информациони системи, Електронско пословање, 

Комуникационе технологије), права (Пословно право), математике (Пословна статистика) као и 
пословног енглеског језика (Пословни енглески језик I, II), неопходних за обављање менаџмент 
функција у оквиру планско - контролног циклуса пословно индустријског система на оперативном 

нивоу; 
 За повезивање знања из ужих научних области менаџмента, економије, социологије, 

организације, информатике, права, математике и пословног енглеског језика ради адекватне примене 

уз компјутерску подршку; 
 За праћење и примену иновација из менаџмента у пословно индустријском систему. 
 За употребу информационо - комуникационих технологија у овладавању знањима из 

релевантних стручних дисциплина у оквиру менаџмента у пословно индустријском систему. 

 

Након успешног завршетка студија струковни менаџер ће бити оспособљен да: 
 разуме главне принципе на којима почива обављање менаџмента у пословно 

индустријском систему; 
 управља организационом јединицом у пословно индустријском систему; 
 анализира и презентује резултате остварене у организационој јединици  пословно 

индустријског система; 
 успешно примењује е – технологије и м - технологије у свом пословању и пословању 

организационе јединице којом руководи; 
 идентификује кључне проблеме у функционисању менаџмента на оперативном нивоу 

менаџмента, испројектује решење за њихово превазилажење, испослује одлуку виших органа и 

адекватно примени испројектовано решење. 

 

 

Евиденција :  

Додатак дипломе - Прилог 4.1. 

 

 



Стандард 5: Курикулум 

 

Курикулум студијског програма садржи листу и структуру обавезних и изборних предмета и модула 

и њихов опис.  

 

 

Курикулум студијског програма МЕНАЏМЕНТ У ПОСЛОВНО ИНДУСТРИЈСКОМ СИСТЕМУ 
садржи листу и структуру обавезних и изборних предмета и њихов опис и презентован је на сајту 

Школе  - Прилог 1.1. 

 

5.1 Структура курикулума обухвата распоред предмета по семестрима, фонд часова активне 

наставе и ЕСПБ бодове и приказана је у оквиру Стандарда 1. Структура студијског програма и 
Табели 5.1. 

 

Концептом студијског програма МЕНАЏМЕНТ У ПОСЛОВНО ИНДУСТРИЈСКОМ СИСТЕМУ је 

предвиђен курикулум који чини следеће: укупно студијских предмета (28); број испита које студент 
мора да положи (23); од којих обавезних студијских предмета (18) и  изборних студијских предмета 

5). 

Студијским програмом је предвиђено  да су сви предмети  једносеместрални.  

На првој години студијског програма студенти изучавају 8 студијских предмета (сви 

студијски предмети су обавезни), са 20 часова предавања и 20 часова вежби недељно, који обезбеђују 

укупно 60 ЕСПБ. 

На другој години студијског програма студенти изучавају 8 студијских предмета, (6 

обавезних и 2 изборна предмета, за које се студентима нуде 4 предмета). Фонд часова је 20 часова 

предавања и 20 часова вежби недељно, а број бодова је 60 ЕСПБ. 

 На трећој години студијског програма студенти изучавају 7 студијских предмета (4 обавезна 
и 3 изборна предмета, за које се студентима нуде 6 предмета). Фонд часова је 20 часова предавања и 

20 часова вежби недељно, а број бодова је 60 ЕСПБ. 

 

5.2 Опис предмета садржи: назив, тип предмета, годину студија и семестар, број ЕСПБ, име 

наставника, циљ предмета са очекиваним исходом, знањима и компетенцијама, предуслове за 

похађање, садржај предмета, препоручену литературу, метод извођења наставе, начин провере знања 

и оцењивања студента, као и друге податке. Описи предмета су систематизовани и приказани у 
Књизи предмета и у оквиру Студијског програма МЕНАЏМЕНТ У ПОСЛОВНО ИНДУСТРИЈСКОМ 

СИСТЕМУ (Табела 5.2).   

 

5.3 У структури студијског програма МЕНАЏМЕНТ У ПОСЛОВНО ИНДУСТРИЈСКОМ СИСТЕМУ 
основних струковних студија заступљене су следеће групе предмета у односу на укупан број ЕСПБ и 

то: 



 академско - општеобразовни предмети – 16,44 % 
 стручни предмети  - 38,36 % 
 стручно - апликативни предмети - 45,21 % 

 

5.4 У структури студијског програма МЕНАЏМЕНТ У ПОСЛОВНО ИНДУСТРИЈСКОМ 

СИСТЕМУ изборни предмети су заступљени у односу на укупан број ЕСПБ са 21,67%. (Табела 5.3). 

 

 

Табела 5.1. Распоред предмета по семестрима и годинама студија за студијски програм  првог нивоа 

студија  

Табела 5.2. Спецификација  предмета  

Табела 5.3. Изборна настава на студијском  програму  

Табела 5.4. Листа предмета на студијском програму првог нивоа, по типу предмета: Академско-
општеобразовни предмети,  Теоријско-методолошки предмети, Научно, односно уметничко стручни, 
Стручно апликативни. 

 

Извештај 1. Извештај о структури студијског програма (може бити представљен на овај начин или 
као извештај из електронског формулара) 

Извештај 2. Извештај о параметрима студијског програма (овај извештај следи из уноса података у 

електронски формулар) 

 

Евиденција:  

Распоред часова – 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 

 

 

 

Стандард 6: Квалитет, савременост и међународна усаглашеност студијског програма 

 

Студијски програм је усклађен са савременим светским токовима и стањем струке, науке и уметности 

у одговарајућем образовно-научном, односно уметничко-образовном пољу и упоредив је са сличним 

програмима на иностраним високошколским установама, а посебно у оквиру европског образовног 
простора.  



 

6.1 Студијски програм МЕНАЏМЕНТ У ПОСЛОВНО ИНДУСТРИЈСКОМ СИСТЕМУ нуди 
студентима актуелна научна, односно стручна сазнања из области менаџмента. 

 

6.2 Студијски програм МЕНАЏМЕНТ У ПОСЛОВНО ИНДУСТРИЈСКОМ СИСТЕМУ је 
целовит и свеобухватан и усаглашен је са осталим студијским  програмима у Школи: 

основних струковних студија 
 студијски програм Економија у пословно индустријском систему, чија се реализација 

очекује након акредитације почев од школске 2017/18. године, 
 студијски програм Пословна информатика, чија се реализација очекује након 

акредитације почев од школске 2017/18. године,  
 студијски програм Туризам и угоститељство, чија се реализација очекује након 

акредитације почев од школске 2017/18. године, 
 студијски програм Економија у пословно индустријском систему – учењем на даљину, 

који се реализује у Школи почев од 2014/15. године. 

специјалистичких струковних студија 
 студијски програм Пословно индустријски менаџмент – учењем на даљину,  

специјалистичких струковних студија, који се реализује у Школи почев од 2015/16. године.  

 

6.3 Студијски програм МЕНАЏМЕНТ У ПОСЛОВНО ИНДУСТРИЈСКОМ СИСТЕМУ је по 

основу учешћа предмета у курикулуму усклађен са три акредитована програма иностраних  
високошколских установа из оквира европског и светског образовног простора. 

У фази концептирања студијског програма, а у циљу постизања његове компатибилности са 
одговарајућим студијским програмима струковних студија менаџмента реномираних европских 

установа, спроведена је анализа структуре студијских програма менаџмента који се реализују на 

европским и светским универзитетима.  

Студијски програми који највише одговарају предложеној структури предмета студијског 

програма МЕНАЏМЕНТ У ПОСЛОВНО ИНДУСТРИЈСКОМ СИСТЕМУ су студијски програми који 

се реализују на следећим институцијама:  
1. FAKULTET ZA UPRAVLJANJE, POSLOVANJE I INFORMATIKU – NOVO MESTO, 

SLOVENIA Студијски програм  - UPRAVLJANJE IN POSLOVANJE 

http://fupi.vs-nm.si 
2. HÖSKOLAN I GÄVLE, University of GÄVLE, SWEDEN  

Студијски програм  -INDUSTRIAL ENGINEERING AND MANAGEMENT  - http://www.hig.se 
3. UNIVERZITET PRIMENJENIH STUDIJA FH JOANNEUM, Grac, Austrija - Студијски програм  

- Industrial Management 
https://fh-joanneum.at/en/   

      

6.4 Студијски програм МЕНАЏМЕНТ У ПОСЛОВНО ИНДУСТРИЈСКОМ СИСТЕМУ је 
формално и структурно усклађен са Стандардима за акредитацију студијских програма првог и 
другог нивоа студија високог образовања. 

 



6.5 Студијски програм МЕНАЏМЕНТ У ПОСЛОВНО ИНДУСТРИЈСКОМ СИСТЕМУ је 
урађен у складу са Законом о високом образовању и  усаглашен је са европским стандардима у 
погледу услова уписа, трајања студија, услова преласка у наредну годину, стицања дипломе и начина 
студирања у мери, у којој је Закон о високом образовању усаглашен са европским стандардима. 

 

Евиденција:  

Документација о најмање три акредитована инострана програма, са којим је програм усклађен –

Прилог 6.1,2,3,  

Препоруке или усклађеност са одговарајућом добром праксом у европским институцијама-Прилог 

6.4 

 

 

 

 

Стандард 7: Упис студената 

 

Високошколска установа у складу са друштвеним потребама и својим ресурсима уписује студенте на 
одговарајући студијски програм на основу успеха у претходном школовању и провере њиховог 
знања, склоности и способности. 

 

 

При упису студената на студијски програм МЕНАЏМЕНТ У ПОСЛОВНО 

ИНДУСТРИЈСКОМ СИСТЕМУ у обзир се узимају друштвене потребе за квалификацијом коју стичу 
студенти по завршетку студија. 

 

7.1 Број студената који се уписује на студијски програм МЕНАЏМЕНТ У ПОСЛОВНО 
ИНДУСТРИЈСКОМ СИСТЕМУ утврђен је на основу расположивих просторних и кадровских 

могућости Школе у погледу задовољења: I. Стандарда за акредитацију високошколских установа и II. 
Стандарда за акредитацију студијских програма првог и другог нивоа високог образовања и износи 

30 студената. 

 

7.2 Врста знања и способности које се проверавају при упису студената одговарају природи 

студијског програма МЕНАЏМЕНТ У ПОСЛОВНО ИНДУСТРИЈСКОМ СИСТЕМУ, начин провере 
одговара карактеру студијског програма и објављују се у Конкурсу. 

Право учешћа на Конкурс за упис у прву годину студија имају лица са претходно стеченим 

средњим образовањем. Кандидат за упис полаже пријемни испит, Тест општег знања и 
информисаности, који је у складу са Статутом Школе и Правилником о упису.  



Редослед кандидата за упис на студије утврђује се на основу општег успеха постигнутог у 
средњем образовању и резултата постигнутог на пријемном испиту.  

На основу критеријума и мерила утврђених Конкурсом и Правилником о упису,  Школа 

сачињава редослед - ранг листу пријављених кандидата применом следећих мерила: 
1) општи успех у средњем образовању вреднује се тако што се збир просечних оцена свих 

разреда помножи са 2, тако да кандидат може остварити најмање 12, највише 40 бодова; 
2) резултат постигнут на пријемном испиту вреднује се до 60 бодова. Кандидат је положио 

пријемни испит ако освоји минимум 31 бод. 

 

            Право уписа стиче кандидат који је на ранг листи рангиран у оквиру утврђеног броја студената 

за упис на студијски програм. 

 У случају када кандидати имају исти број бодова по наведеним мерилима, одлуку о њиховом 
редоследу доноси Уписна комисија Школе. 

 Учесник конкурса за упис може поднети приговор на редослед – ранг листу кандидата  

Директору, у предвиђеном року, у складу са Статутом Школе. 

Ближи услови за упис, као и поступак уписа на студијски програм дефинисани су Статутом 
Школе и Правилником о упису /Публикација установе – Информатор за студенте (у електронском 

облику и на сајту Школе)- Прилог 1.1/ 

 

Табела 7.1. Преглед броја студената који су уписани на студијски програм по годинама студија у 

текућој школској години 

 

Евиденција:  

Конкурс за упис студената - Прилог 7.1 

Решење о именовању комисије за пријем студената - Прилог 7.2 

Услови уписа студената (извод из Статута институције, или други документ) - Прилог 7.3  

 

 

 

 

Стандард 8: Оцењивање и напредовање студената 

 

Оцењивање студената врши се непрекидним праћењем рада студената и на основу поена стечених у 
испуњавању предиспитниџ обавеза и полагањем испита.  

 



 

8.1 Студијски програм МЕНАЏМЕНТ У ПОСЛОВНО ИНДУСТРИЈСКОМ СИСТЕМУ 
студент завршава полагањем свих  програмом предвиђених испита из појединачних предмета. 
Полагањем  сваког појединачног предмета студент стиче предвиђен број ЕСПБ бодова а њиховим 
кумулирањем савлађује студијски програм. Када положи све испите предвиђене студијским 

програмом студент стиче 180 ЕСПБ. 

 

8.2 Сваки предмет у студијском програму МЕНАЏМЕНТ У ПОСЛОВНО 
ИНДУСТРИЈСКОМ СИСТЕМУ има дефинисану вредност броја ЕСПБ бодова. У структури 

студијског програма су заступљени предмети са две димензије ЕСПБ, односно 7 и 8 ЕСПБ, осим 

Пројектног рада из пословно индустријског менаџмента који има 15 ЕСПБ, што је већ напоменуто у 
Стандарду 1: Структура студијског програма. 

 

8.3 Број ЕСПБ бодова појединачних предмета студијског програма МЕНАЏМЕНТ У 
ПОСЛОВНО ИНДУСТРИЈСКОМ СИСТЕМУ утврђен је на основу радног оптерећења студента у 

савлађивању одређеног предмета и применом јединствене методологије Школе за све предмете овог 

студијског програма. Начин је описан у Стандарду 1: Структура студијског програма. Радно 

оптерећење студента у савалађивању  сваког појединачног предмета (изражено активном наставом и 
самосталним радом студента ) усклађено је са вредностима ЕСПБ бодова додељених појединачним 

предметима.   

 

8.4 Успешност студента у савлађивању сваког предмета на студијском програму 

МЕНАЏМЕНТ У ПОСЛОВНО ИНДУСТРИЈСКОМ СИСТЕМУ континуирано се прати током 

наставе у семестру и изражава се поенима.  

 

8.5 Праћење студента у савлађивању сваког предмета се остварује на тај начин што наставник 

и сарадник спроводе редовно евидентирање и вредновање присуства и ангажовања студента настави 

– до 20 поена, реализованих активности у оквиру самосталног рада (урађених и одбрањених 
теоријских или практичних семинарских радова, односно задатака за самостални рад – до 15 поена, 

као  и  положеног  колоквијума – до 15 поена. 

На тај начин студент у оквиру предиспитних обавеза може да стекне максимално 50 поена.  

Испуњавањем предиспитних обавеза и полагањем испита – до 50 поена, студент може 

остварити највише 100 поена. 

 

8.6 Сваки предмет из студијског програма има јасан и објављен начин стицања поена. Начин 
вредновања предиспитних обавеза и испита у поенима дефинисан је описом - спецификацијом сваког 

појединачног предмета у студијском програму.  

О предиспитним обавезама и испиту, као и о броју поена за предиспитне обавезе и испит, 
наставник обавештава  студента на почетку семестра. Студент се о томе обавештава и увидом у 

студијски програм. 

 



Структура и врста преспитних обавеза сваког предмета и начин њиховог вредновања 
укључујући и испит, изражен у  поенима дефинисани су спецификацијом предмета у Студијском 

програму МЕНАЏМЕНТ У ПОСЛОВНО ИНДУСТРИЈСКОМ СИСТЕМУ /налази се у публикацији 

Информатор за студенте (у електронском облику и на сајту Школе)- Прилог 1.1/ , односно унутар 
Књиге предмета – Прилог 5.2  

 

Наставник и сарадник спроводе редовно праћење, вредновање присуства и ангажовања 

студента у оквиру активне наставе, као и ангажовање у самосталном раду кроз евидентирање и 
вредновање урађених и одбрањених семинарских радова (односно задатака за самостални рад) и 

колоквијума. 

 

Укупан остварени број поена преводи се у коначну оцену која показује успешност 

савладаности предмета, која може бити од 5 (није положио) до 10 (одличан). Оцена студента је 

заснована на укупном броју поена које је студент стекао испуњавањем предиспитних обавеза и 
полагањем испита а према квалитету стечених знања и вештина. Начин превођења укупног броја 

поена, у коначну оцену, приказан је у наредној скали (табели) оцењивања: 

 

Остварено 

поена од 0 до 54 од 55 до 64 од 65 до 74 од 75 до 84 од 85 до 94 од 95 до 100 

Коначна 

оцена 5 6 7 8 9 10 

 

 

Табела 8.1. Статистички подаци о напредовању студената на студијском програму 

 

Евиденција:  

Књига предмета (у документацији  и на сајту институције) - Прилог 8.0  

 

 

 

 

Стандард 9: Наставно особље 

 

За реализацију студијског програма обезбеђено је наставно особље са потребним научним, 
уметничким и стручним  квалификацијама.  

 



 

9.1 Број наставника одговара потребама студијског програма МЕНАЏМЕНТ У ПОСЛОВНО 

ИНДУСТРИЈСКОМ СИСТЕМУ и одређен је на основу броја предмета и броја часова на тим 

предметима. 

На реализацији студијског програма МЕНАЏМЕНТ У ПОСЛОВНО ИНДУСТРИЈСКОМ 

СИСТЕМУ ангажовано је 25 наставника који поседују  потребне научне и стручне компетенције. 
Овај број наставника довољан је да покрије укупан број часова наставе и при том наставници 

остварују укупно 42,51 час активне наставе годишње на недељном нивоу, односно 1,70 часова 
недељно. Број наставника у радном односу са пуним радним временом је 18 и 1 наставник је 

ангажован са 30% радног времена. По уговору о радном ангажовању ангажовано је 6 наставника. 

Проценат часова који изводе наставници у радном односу са пуним радним временом износи 93,25% 
. 

Од укупног броја наставника који изводе  наставу  на студијском програму МЕНАЏМЕНТ У 

ПОСЛОВНО ИНДУСТРИЈСКОМ СИСТЕМУ, проценат броја наставника са стеченим научним 
звањем доктора наука по годинама студија је следећи, и то:  

 I година студија -  75 %  
 II година студија - 69 %  
 III година студија – 92 %  

 

9.2 Број сарадника одговара потребама остварења студијског програма. Будући да је извођење 

највећег дела фонда часова вежби додељено наставницима, у оквиру њиховог преосталог 
расположивог фонда часова, укупан број сарадника Школе на овом студијском програму је 4 (3 у 

радном односу са пуним радним временом и 1 ангажован по уговору о радном ангажовању), а они 
остварују просечно 0,75 часова недељно. 

 

9.3 Научне и стручне квалификације наставника одговарају обазовно-научном пољу и нивоу 

њихових задужења. Сви наставници поседују најмање 5 валидних референци из уже научне области у 

којој изводе наставу на студијском програму. Научне и стручне квалификације наставника  
презентоване су у Прилогу 9.5 Књига наставника. 

 

9.4 Подаци о наставницима и сарадницима, у складу са Правилником о стандардима за 
самовредновање и оцењивање квалитета (члан 74.), доступни су јавности у електронском облику на 

сајту Школе www.indmanager.edu.rs (линк О школи/Запослени/Наставно особље).  

 

 

Табела 9.0. Укупни подаци о наставном особљу у установи  (листа се формира приликом уноса 

података у електронски формулар, установа је обавезна да у ову табелу унесе све податке који се 

траже) 

Табела 9.1. Научне, уметничке и стручне квалификације наставника и задужења у настави 

Табела 9.2.  Листа наставника ангажованих на студијском програму  

Табела 9.3.  Збирни преглед броја наставника по областима,  и ужим научним или уметничким 
областима ангажованих на студијском програму 



Табела 9.4.  Листа сарадника ангажованих на студијском програму  

  

Извештај 2. Број наставника према потребама студијског  програма  

Извештај 3. Број сарадника према потребама студијског програма  

Извештај 4. О параметрима студијског програма  

Извештај о структури студијског програма ( Биће формиран након уноса и обрачуна свих података у 

електронски формулар).  

 

 

Евиденција:  

Извод из електронске базе података Пореске управе Републике Србије (ЕБП – ПУРС) – Прилог 9.0 

Документација наставника и сарадника у радном односу  ангажованих на студијском програму – 
Прилог 9.1  

Уговори о ангажовању  наставника са непуним радним временом ангажованих на студијском 

програму – Прилог 9.2 

Сагласност високошколске установе на рад наставника на другој високошколској установи – Прилог 

9.4  

Дипломе наставника и сарадника са непуним радним временом – Прилог 9.4а 

Књига наставника ангажованих на студијском програму – Прилог 9.5 

Доказ о јавној доступности података о наставницима и сарадницима (публикација или сајт 

институције) – Прилог 9.6. 

 

 

 

 

 

Стандард 10: Организациона и материјална средства 

 

За извођење студијског програма обезбеђују се одговарајући људски, просторни, техничко-
технолошки, библиотечки и други ресурси који су примерени карактеру студијског програма и 

предвиђеном броју студената. 

 



 

10.1 За извођење студијских програма Школа обезбеђује одговарајући простор за извођење 

наставе, односно објекте са бруто простором који је већи од 2 м2 по студенту, за извођење наставе по 

сменама. 

Школа обезбеђује потребан простор од укупно 736,19 m2 
за рад Школе у две смене. Простор 

омогућава извођење наставе (предавања, вежбе, консултације) и обављање пратећих активности 

(библиотека, читаоница, студентски парламент, администрација и управљање).  

Школа користи следеће просторе: 
- Закупљени простор од укупно 400 m2 на период од шест година (Објекат А – Крушевац, 

улица Топличина 12), 
- Закупљени простор од 336,19 m2 на период од пет година (Објекат Б - Крушевац, улица 

Косанчићева бр. 36). 

 

На основу презентованог, Школа располаже са укупним простором од 736,19 m2. 

 

За извођење студијског програма МЕНАЏМЕНТ У ПОСЛОВНО ИНДУСТРИЈСКОМ 

СИСТЕМУ, Школа је обезбедила одговарајући простор за извођење наставе. За укупан број студената 

на овом студијском програму који износи 30·3=90, потребан бруто простор за извођење наставе у две 
смене је 90·2=180 m2. 

 Потребан простор за остале студијске програме који се реализују у Школи је:  
- за студијски програм ЕКОНОМИЈА У ПОСЛОВНО ИНДУСТРИЈСКОМ СИСТЕМУ основних 

струковних студија, за 30 студената - 180 m2,  
- за студијски програм ПОСЛОВНА ИНФОРМАТИКА основних струковних студија, за 30 

студената - 180 m2,  
- за студијски програм ТУРИЗАМ И УГОСТИТЕЉСТВО основних струковних студија, за 30 

студената - 180 m2,  

што укупно износи 720м
2.  

Школа располаже са укупно 736,19 m2 простора, што је више од укупног потребног простора. 

 

10.2 Школа поседује амфитеатар, учионице, рачунарске лабораторије за извођење наставе, 

библиотечки простор и читаоницу, у складу са потребама студијског програма, примерено друштвено 
– хуманистичком научном пољу. Школа обезбеђује место у амфитеатру, учионицама и 

лабораторијама за сваког студента на студијском програму. 

 

10.3 Школа обезбеђује сву потребну техничку опрему за савремено извођење наставе. 
Потребна техничка опрема за савремено извођење наставе презентована је у Табели 10.2. 

 

10.4 Библиотека Школе располаже бројем од 2298 библиотечких јединица за извођење 
студијског програма, што се може видети у Табели 10.3. 

 



10.5 Школа обезбеђује покривеност свих предмета одговарајућом уџбеничком литературом, 
училима и помоћним средствима која су потребна за нормалну реализацију студијског програма, што 

се види из Табеле 10.4 и Табеле 10.5. 

 

10.6 За извођење студијског програма Школа је обезбедила потребну информациону 

технологију. 

 

 

Табела 10.1. Листа просторија са површином у високошколској установи у којој се изводи настава на 

студијском програму 

Табела 10.2. Листа опреме за извођење студијског програма 

Табела 10.3. Листа библиотечких јединица релевантних за студијски програм  

Табела 10.4. Листа уџбеника  доступна студентима на студијском програму  

Табела 10.5.  Покривеност обавезних предмета литературом (књигама, збиркама, практикумима..., 
које се налазе у библиотеци или их има у продаји 

 

Евиденција:  

Извод из Књиге инвентара – Прилог 10.1 

Доказ о поседовању информационе технологије, броја интернет прикључака и сл. – Прилог 10.2  

 

 

 

 

Стандард 11: Контрола квалитета      

 

Контрола квалитета студијског програма спроводи се редовно и систематично путем самовредновања 

и спољашњом провером квалитета. 

 

 

11.1 Контрола квалитета студијског програма МЕНАЏМЕНТ У ПОСЛОВНО 
ИНДУСТРИЈСКОМ СИСТЕМУ обухвата редовно и систематично праћење његове реализације и 

предузимање мера за унапређење квалитета у погледу курикулума, наставе, наставног особља, 

оцењивања студената, уџбеника и литературе. Контрола квалитета се спроводи у складу са 



Правилником о стандардима за самовредновање и оцењивање квалитета, а Извештај о 
самовредновању и обрађени резултати студентских анкета по годинама студија су јавно доступни 

на сајту Школе. 

 

 

На тај начин је уграђен механизам за непрекидно осавремењавање садржаја курикулума, и то 

са становишта испуњења очекивања студената, а такође и у погледу упоредивости са курикулумима 

одговарајућих високошколских установа у иностранству.  

 

11.2 Контрола квалитета студијског програма МЕНАЏМЕНТ У ПОСЛОВНО 

ИНДУСТРИЈСКОМ СИСТЕМУ обавља се у временским периодима, који за случај самовредновања 
износи највише три године, а за спољашњу проверу квалитета највише пет година.  

 

11.3 У контроли квалитета студијског програма обезбеђена је активна улога студената и 
њихова оцена квалитета студијског програма, у складу са Правилником о стандардима за 

самовредновање и оцењивање квалитета. У оквиру Комисије за контролу квалитета, су и 

представници студената. Поред наведеног улога студената се огледа у редовном и систематичном 

оцењивању реализације студијских програма, квалитета курикулума, наставе, наставног особља, 
уџбеника и литературе кроз редовно анкетирање, као и њихово учешће у обради спроведених анкета. 

 

Табела 11.1. Листа чланова комисије за контролу квалитета 

 

Евиденција:  

Извештај о резултатима самовредновања студијског програма – Прилог 11.1 

Јавно публикован документ – Стратегија обезбеђења квалитета –  Прилог 11.2  

Правилник о уџбеницима – Прилог 11.3 

Извод из Статута установе којим регулише оснивање и делокруг рада комисије за квалитет – Прилог 

11.4  

 

 

 

 

 

 

 



Стандард 12: Студије на даљину 

 

Студијски програм заснован на методама и технологијама образовања на даљину подржан је 

ресурсима који обезбеђују квалитетно извођење студијског програма. 

Високошколска установа може организовати студијски програм на даљину за сваку област и свако 

образовно-научно и образовно-уметничко поље, ако  наставни садржај, подржан расположивим 

ресурсима, може квалитетно усвојити кроз студије на даљину и ако се обезбеђује исти ниво знања 

дипломираних студената, иста ефикасност студирања и исти ранг (квалитет) дипломе као и у случају 
уобичајеног начина реализације студијског програма. 

 

 

Студијски програм МЕНАЏМЕНТ У ПОСЛОВНО ИНДУСТРИЈСКОМ СИСТЕМУ основних 
струковних студија није предвиђен да се реализује учењем на даљину. 

 

 

 

 

 

 

 


