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Стандард 1. Структура студијског програма 

Студијски програм садржи елементе утврђене законом (који се детаљно исказују у 

одговарајућим стандардима) 

Студијски програм мастер академских студија МЕНАЏМЕНТ У ОБРАЗОВАЊУ у 

једногодишњем трајању (60 ЕСПБ), је интердисциплинарни студијски програм, који 

обухвата материју из две научне области Менаџмент и бизнис и Педагошке и андрагошке 

науке, у оквиру друштвено-хуманистичког поља (Предмети из области Менаџмент и бизнис 

заступљени су у укупном броју ЕСПБ са 60%, а предмети из области Педагошке и андрагошке 

науке са 25%). Његова реализација се планира на Факултету за менаџмент Сремски Карловци – 

Универзитета „Унион - Никола Тесла“ Београд, почев од школске 2020/2021. године, односно 

по добијању акредитације.  

Завршетком студијског програма мастер академских студија МЕНАЏМЕНТ У 

ОБРАЗОВАЊУ студент стиче академски назив Mастер лидерства у образовању – Маст. лид. 

обр., који је предвиђен Правилником о Листи стручних, академских и научних назива који је 

донео Национални савет за високо образовање ("Службени гласник РС", бр. 53 од 30. маја 2017, 

114 од 20. децембра 2017, 52 од 6. јула 2018, 21 од 27. марта 2019.), у оквиру ИМТ студија. 

Студијски програм има за циљ да својом практичном оријентисаношћу оспособи и 

побољша компетенције за квалитетно и одговорно обављање послова лидера у образовању, и 

то: директора основних и средњих школа, директора предшколских и домских установа, 

помоћника директора, стручних сарадника, наставника и васпитача, као и људи запослених у 

локалној самоуправи, школским управама, националним образовним институцијама и 

невладином сектору, као и другима који имају лидерске аспирације.  

Исход процеса учења је стицање професионалних и научних квалификација менаџера 

који ће се ангажовати у области образовања, односно високоспецијализованих академских 

знања у областима стратегијског менаџмента образовних институција, компаративних 

образовних система, лидерства у образовању, предузетничког образовања, управљања 

пројектима, примени ИКТ у образовању, као и о образовним политикама и управљању 

променама), стицање вештина за решавање сложених проблема на иновативан начин који 

доприноси развоју образовних институција, за управљање и вођење сложене комуникације, 

интеракције и сарадње са другима из различитих друштвених група – субјеката у процесу 

образовања, за примену сложених метода, инструмената и уређаја релевантних за област 

менаџмента у образовању; као и способности и ставова који менаџеру омогућавају да делује 

предузетнички и преузима руководеће послове, самостално и са пуном одговорношћу води 

најсложеније пројекте у образовној институцији, планира и реализује научна и/или примењена 

истраживања, као и контролише рад и вреднује резултате других ради унапређивања постојеће 

праксе образовне институције. Завршене студије омогућавају наставак студија (на докторским 

студијама), као и приступ тржишту рада у областима и нивоима послова који су у складу са 

стеченим знањима и вештинама. 

Услови за упис на студијски програм јесу да кандидат има претходно остварених 240 

ЕСПБ на основним академским студијама. Упис на студијски програм врши се на начин и по 

поступку прописаним конкурсом, у складу са Законом, Статутом Факултета и Правилником о 

мастер студијама. Редослед кандидата за упис утврђује се на основу опште просечне оцене на 

основним студијама и резултата постигнутог на пријемном испиту, а број поена за сваки од 

ових елемената утврђује Наставно-научно веће Факултета, и то по правилу највише 40 поена по 

основу успеха на претходним студијама и највише 60 поена по основу резултата пријемног 

испита. Пријемни испит чини Тест за проверу општих способности и склоности. 

Укупно трајање студија је годину дана и носи укупно 60 ЕСПБ. Настава у оквиру 

студијског програма организована је семестрално, у укупно 2 сeместра, од укупно 30 ЕСПБ по 

семестру у 15 радних недеља активне наставе предавања, вежби, СИР и практичне наставе у 

трајању од 90 часова у складу са Законом о високом образовању.  

Студијски програм другог степена представља екстензију образовања менаџера и 

стручњака других профила ангажованих у управљању у области образовања. У том смислу, 

настава другог степена конципирана је тако да се у првом семестру кроз обавезне предмете 

концентрише на аспекте општих знања, док кроз избор два од понуђена четири изборна 
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предмета и израду мастер рада, студент има прилику да се фокусира на једну од тема и области 

која га посебно интересује. Менаџментом у образовању најчешће се активно баве наставници у 

образовним институцијама.  

Студијски програм се састоји од 5 наставних предмета, од којих су 3 обавезна, а 2 

изборна (од понуђена 4), Студијског истраживачког рада на теоријским основама мастер рада, 

Стручне праксе и Мастер рада. Фактор изборности је 43,33%. У I семестру изводе се 3 

обавезна предмета (Стратегијски менаџмент образовних институција, Компаративни образовни 

системи и Лидерство у образовању) и 1 изборни предмет (од понуђена 2, и то: Предузетничко 

образовање и Управљање пројектима), а у II семестру се изводи 1 изборни предмет (такође, од 

понуђена 2: ИКТ у образовању и Образовне политике и управљање променама), затим 

Студијски истраживачки рад на теоријским основама мастер рада, Стручна пракса и пише и 

брани Мастер рад. Обавезни предмети носе по 7 и 8 ЕСПБ, изборни предмети носе по 7 ЕСПБ, 

Студијски истраживачки рад на теоријским основама мастер рада носи 8 ЕСПБ, Стручна пракса 

- 3 ЕСПБ, а Мастер рад - 12 ЕСПБ. 

У структури студијског програма мастер академских студија МЕНАЏМЕНТ У 

ОБРАЗОВАЊУ заступљене су следеће групе предмета у односу на укупан број ЕСПБ бодова, 

и то: 

- Научно-стручне и стручно-апликативне – 70,27%, 

- Општеобразовне и теоријско-методолошке – 29,73%. 

У групу теоријско-методолошких предмета убрајају се предмети: Стратегијски 

менаџмент образовних институција, Компаративни образовни системи и Образовне политике и 

управљање променама. У групу научно-стручних предмета спадају Лидерство у образовању, 

Предузетничко образовање, Управљање пројектима и Студијски истраживачки рад на 

теоријским основама мастер рада. У групу стручно-апликативних предмета убрајају се 

предмети: ИКТ у образовању, Стручна пракса и Мастер рад – израда и одбрана. 

Нема посебних услова за упис обавезних и изборних предмета. Услов за одбрану Мастер 

рада су положени сви испити на мастер академским студијама, завршена стручна пракса и 

студијски – истраживачки рад на теоријским основама мастер рада. 

Услови за прелазак са других студијских програма у оквиру истих или сродних области 

утврђени су Правилником о преношењу ЕСПБ и признавању испита.  

Настава се спроводи различитим методама, а тежиште је на интерактивном раду са 

студентима. Методе извођења наставе су: метода усменог излагања, метода разговора одн. 

интерактивна настава са активним учествовањем студената (дискусија, примери, анализа 

текстова и видео клипова, решавање проблема, симулације, студија случаја, радионице), метода 

писања и писмених радова, метода практичних радова, метода демонстрације. Облици рада се 

у настави су: предавања, вежбе, консултативна настава, менторски рад и праћење и самостални 

истраживачки рад. 

 

Прилози за стандард 1:  

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

 

 

Стандарди 
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Стандард 2. Сврха студијског програма 

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

јавности.  

Основна сврха студијског програма мастер академских студија МЕНАЏМЕНТ У 

ОБРАЗОВАЊУ је образовање студената за професију мастера лидерства у образовању, у 

складу са потребама друштва. Другим речима, сврха студијског програма мастер академских 

студија МЕНАЏМЕНТ У ОБРАЗОВАЊУ је оспособљавање студената за квалитетно и 

одговорно обављање лидерских послова у институцијама које се баве образовањем и 

васпитањем, као и припрема студената за даље стручно-научно усавршавање на 

различитим специјалистичким и докторским студијама из области менаџмента или сродних 

области.  

Циљна група за упис овог студијског програма су директори основних и средњих школа, 

директори предшколских и домских установа, помоћници директора, стручни сарадници, 

наставници и васпитачи изабрани за одређене управљачке функције, запослени у локалној 

самоуправи, школским управама, националним образовним институцијама и невладином 

сектору, као и други који имају лидерске аспирације. Стечена знања, вештине и компетенције 

на овом студијском програму у великој мери би унапредила њихове управљачке способности.   

Да би студијски програм мастер академских студија МЕНАЏМЕНТ У ОБРАЗОВАЊУ 

адекватно одговарао на специфичне потребе система образовања у Србији и обезбедио стицање 

компетенција које су друштвено оправдане и корисне, он је у великој мери усклађен са: 

- Правилником о стандардима компетенција директора установа образовања и 

васпитања («Сл. гласник РС», бр. 38/2013) који, између осталог, предвиђа компетенције 

директора у школама и предшколским установама које се односе на руковођење процесом 

васпитања и учења детета у предшколској установи, односно руковођење васпитно-образовним 

процесом у школи, планирање, организовање и контролу рада установе, праћење и 

унапређивање рада запослених, финансијско и административно управљање радом установе...,  

- Документом ,,Стратегија развоја образовања у Србији до 2020. године” („Службени 

гласник РС”, бр. 55/05, 71/05 – исправка, 101/07, 65/08, 16/11, 68/12 - УС и 72/12) који у делу 

,,Обука директора за улоге које има“ предвиђа изграђивање система специфичне обуке 

директора за сложене улоге које има, као и изграђивање система сталног професионалног 

усавршавања директора. 

Обавезни предмети у оквиру курикулума студијског програма мастер академских студија 

МЕНАЏМЕНТ У ОБРАЗОВАЊУ (Стратегијски менаџмент образовних институција, 

Компаративни образовни системи, Лидерство у образовању) и изборни предмети 

(Предузетничко образовање, Управљање пројектима, ИКТ у образовању, Образовне политике и 

управљање променама) омогућавају стицање друштвено оправданих и корисних 

компетенција које у великој мери кореспондирају са областима компетенција директора 

обухваћеним Правилником о стандардима компетенција директора установа образовања и 

васпитања, и то за: 

- формулисање стратегије, визије, мисије и циљева образовне институције, 

имплементацију стратегије и контролу њеног спровођења, 

- познавање и разумевање савремених трендова у образовним системима широм света, 

различитих модела управљања и финансирања у образовању, као и политика које се тичу 

ефикасности, праведности и квалитета образовања и васпитања, 

- примену модела и теорија у лидерству у образовању, идентификовање улога и ефеката 

лидерства у образовању на школске исходе, аналитичког и критичког размишљања о лидерству 

у образовању и креирања услова за промене у образовању, 

- управљање процесом предузетничког образовања свих субјеката у образовању, уз 

разумевање значаја предузетничке компетенције и предузетничког образовања, као и природу и 

опсега промена у школској пракси коју изискује увођење предузетничког образовања, 

- примену основних метода, техника и алата у процесу ефикасног планирања и 

реализације пројеката у образовној институцији, 

- примену савремених информационо-комуникационих технологија у образовању, 

односно планирирање, припрему и реализацију наставе уз примену образовног софтвера, 
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- препознавање актера и карактеристика образовних политика, критичко разматрање 

савремених кретања у образовним политикама у Србији и шире, успешно иницирање и 

управљање сложеним променама у образовној институцији, укључујући налажење решења за 

проблеме и отпоре које промене изазивају. 
 

Сврха студијског програма је у складу са основним циљевима Факултета за 

менаџмент Сремски Карловци, на коме се програм изводи, а то је између осталог, образовање 

кадра на интердисциплинарним студијама у области менаџмента у образовању, у оквиру поља 

друштвено-хуманистичких наука.  

Сврха реализације студијског програма је јасно и недвосмислено формулисана. 

Прилози за стандард 2:  

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

 

Стандарди 

 

 

prilozi/Odluka%20o%20zadacima,%20ciljevima%20i%20principima.pdf
prilozi/Odluka%20o%20zadacima,%20ciljevima%20i%20principima.pdf
prilozi/Prilog%201.1%20Publikacija%20Ustanove.doc
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Стандард 3. Циљеви студијског програма 

Студијски програм има јасно дефинисане циљеве.  

Основни циљ предложеног студијског програма МЕНАЏМЕНТ У ОБРАЗОВАЊУ је 

стицање високо специјализованих академских знања и вештина из области стратегијског 

менаџмента образовних институција, компаративних образовних система, лидерства у 

образовању, предузетничког образовања, управљања пројектима, примене ИКТ у образовању, 

као и образовних политика и управљања променама, укључујући вредновање, критичко 

разумевање и примену стечених знања и вештина у области менаџмента у образовним 

установама. То подразумева оспособљавање студената за стицање, развој и примену научних и 

стручних достигнућа из области менаџмента у комплексном, специфичном и 

мултидисциплинарном систему образовања.  

Студијски програм МЕНАЏМЕНТ У ОБРАЗОВАЊУ има за циљ да студентима пружи 

солидну основу за аналитички и критички приступ процесима промена на свим релевантним 

нивоима у области образовања, а са тенденцијом да их подржи у доношењу различитих врста 

одлука. Са тачке гледишта различитих дисциплинарних аспеката, и уз образлагање општих 

концепата и теорија, програм истиче процесе промена у образовању, како унутар тако и ван 

традиционалних институционалних и националних оквира. То су процеси који се односе на: 

улогу образовања као круцијалног сектора одрживог социо-економског развоја и јачања 

културолошке свести; растући утицај глобализације и економске либерализације образовања; 

растућу пажњу која се посвећује квалитету наставног процеса, истраживања и других услуга, на 

националном и међународном нивоу; интензивирање употребе ИКТ у образовању. 

По завршетку студијског програма мастер академских студија МЕНАЏМЕНТ У 

ОБРАЗОВАЊУ студент стиче компетенције које се огледају у високо специјализованим 

теоријским и практичним знањима потребним за успешно обављање послова у области 

менаџмента у образовним установама. У том смислу, посебни циљеви студијског програма су: 

- Упознавање студената са процесом формулисања, избора и спровођења пословне 

стратегије образовних институција и оспособљавање за доношење конкретних пословних 

одлука, 

- Стицање знања о политикама управљања, финансирања и обезбеђивања праведности и 

квалитета образовања и васпитања у свету, проучавање и анализирање међусобне повезаности 

ефикасности, квалитета и праведности у образовању, са циљем примене стечених знања у 

анализирању и критичком размишљању о политикама и праксама у образовном систему Србије, 

- Упознавање студената са знањима и вештинама који су потребни лидерима, са 

посебним освртом на лидерство у образовању у циљу унапређења квалитета васпитно-

образовног процеса; упознавање са моделима, теоријама и концептуалним оквирима лидерства, 

са применом у области образовања, као и трендовима и проблема у лидерству у образовању у 

Србији и свету; као и  развијање компетенција за анализирање и критичко размишљање о 

лидерству, 

- Упознавање студената са значајем предузетничке компетенције, као једне од кључних 

компетенција за целоживотно учење, и предузетничког образовања свих субјеката који 

учествују у образовању - креатори образовне политике, образовна администрација, школска 

управа, школски руководиоци, наставници, ученици - студенти, као и шира друштвена 

заједница, 

- Оспособљавање студената за разумевање концепта управљања пројектима, као и 

развијање компетенција за ефикасно управљање процесом планирања и реализације пројеката у 

образовној институцији, 

- Упознавање студената са новим информационо-комуникационим технологијама у 

области образовања, као и стицање теоријских и практичних сазнања за извођење наставе уз 

примену образовног рачунарског софтвера, 

- Упознавање студената са основама образовних политика, процесом њиховог креирања, 

имплементирања и вредновања и главним темама, разумевање чинилаца и динамике промена 

на школском нивоу и оспособљавање студената за успешно управљање променама. 
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Поред наведених циљева, студијски програм има за циљ и: 

- оспособити студенте за самосталан рад у пракси,  

- развити способност студената за самостално обављање најодговорнијих пословних 

активности,  

- образовати студенте и оспособити их за ефикасно планирање, организовање, вођење и 

контролу у образовним и васпитним институцијама, 

- оспособити студенте на нивоу разумевања и на нивоу знања за спровођење научно 

стручног рада познавањем политичког, економског, социјалног, правног и културног окружења, 

- оспособити студенте за примену стечених знања и вештина у пракси и стално 

иновирање тог знања заснованог изучавању и примени савремних тековина науке и технологије 

у практично свим основним и граничним областима, 

- оспособити студенте за идентификацију, анализу и решавање различитих проблема у 

пословању, уз коришћење одговарајућих аналитичких метода и техника. 

Циљеви студијског програма МЕНАЏМЕНТ У ОБРАЗОВАЊУ су у складу са основним 

задацима и циљевима Факултета за менаџмент Сремски Карловци, на коме се програм изводи.  

Циљеви студијског програма МЕНАЏМЕНТ У ОБРАЗОВАЊУ се усклађују са захтевима 

одређене области и тржишта рада, привредног развоја и усклађени су са Националним оквиром 

квалификација. 

Прилози за стандард 3:  

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

 

Стандарди 

prilozi/Odluka%20o%20zadacima,%20ciljevima%20i%20principima.pdf
prilozi/Odluka%20o%20zadacima,%20ciljevima%20i%20principima.pdf
prilozi/Prilog%201.1%20Publikacija%20Ustanove.doc
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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. Опис 

квалификације која произилази из студијског програма мора одговарати одређеном нивоу 

националног оквира квалификација. 

Савладавањем студијског програма мастер академских студија МЕНАЏМЕНТ У 

ОБРАЗОВАЊУ студент стиче следеће опште способности: 

- високоразвијене вештине комуницирања – усмено и писмено; 

- критичко и самокритичко мишљење и приступ у процесу решавања проблема и 

вредновања понуђених решења; 

- способност активне примене ИКТ; 

- комуникација и сарадња у тимском раду, као и са различитим актерима из друштвеног 

ужег и међународног окружења; 

- презентација резултата истраживања на одговарајући, свима разумљив и доступан 

начин; 

- капацитет за учење током читавог живота; 

- вредновања и самовредновања наставног процеса и исхода учења; 

- свест о релевантним правним, моралним, етичким и друштвеним нормама; 

- самооргнизација и организовање времена; 

- одлучност и одговорност у доношењу одлука и ефикасност у спровођењу процедура. 

 

Савладавањем студијског програма студент стиче следеће предметно-специфичне 

способности: 

- способности да стечена високо специјализована академска знања која се односе на 

теорије и принципе менаџмента у образовању (посебно знања о стратегијском менаџменту 

образовних институција, компаративним образовним системима, лидерству у образовању, 

предузетничком образовању, управљању пројектима, примени ИКТ у образовању, као и о 

образовним политикама и управљању променама) вреднује, критички разуме и примењује у 

пракси менаџмента у образовању, 

- да разуме основе концепте и циљеве развоја образовања; 

- да анализира како промене у управљачким политикама, процедурама и правилима 

образовања међусобно кореспондирају; 

- да анализира и разуме улогу управљања и развоја квалитета у систему образовању; 

- да развије и примени одговарајуће стратегије мотивације, комуникације и лидерства у 

процесима управљања у образовању. 

 

Прилози за стандард 4:  

Прилог 4.1. Додатак дипломи. 

 

Стандарди 

 

 

 

 

 

 

 

prilozi/Prilog%204.1%20Dodatak%20diplome%20MAS%20MO.doc
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Стандард 5. Курикулум 

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

модула и њихов опис. Основна изборност уметничких студија уграђена је у главни предмет. 

Студијски програм мастер академских студија МЕНАЏМЕНТ У ОБРАЗОВАЊУ 

реализује се у трајању од 2 семестра, односно једне године и вреди 60 ЕСПБ бодова. Ради 

равномерности оптерећења студената, број ЕСПБ бодова по семестрима је 30 ЕСПБ. 

Студијски програм се састоји од 5 наставних предмета, од којих су 3 обавезна и 2 изборна 

(од понуђена 4), затим Студијског истраживачког рада на теоријским основама мастер рада, 

Стручне праксе и Мастер рада. У I семестру изводе се 3 обавезна предмета (Стратегијски 

менаџмент образовних институција, Компаративни образовни системи, Лидерство у 

образовању) и 1 изборни предмет (бира се један од 2 понуђена: Предузетничко образовање, 

Управљање пројектима). У II семестру се изводи 1 изборни предмет (бира се један од 2 

понуђена: ИКТ у образовању, Образовне политике и управљање променама), затим Студијски 

истраживачки рад на теоријским основама мастер рада, Стручна пракса и пише и брани Мастер 

рад.  

Обавезни предмети носе по 7 и 8 ЕСПБ, изборни предмети носе по 7 ЕСПБ, Студијски 

истраживачки рад носи 8 ЕСПБ, Стручна пракса - 3 ЕСПБ, а Мастер рад - 12 ЕСПБ. Примена 

ЕСПБ бодовања уређена је Правилником за примену ЕСПБ система бодовања код студијских 

програма академских студија на Факултету. 

Студијски програм мастер академских студија МЕНАЏМЕНТ У ОБРАЗОВАЊУ 

разликује се од других студијских програма мастер академских студија који се изводе на 

Факултету (МАС Менаџмент јавних набавки, МАС Пословна економија, МАС Менаџмент у 

здравству, акредитованих у оквиру научног поља друштвено-хуманистичке науке) за више од 

35% од укупног броја ЕСПБ бодова, при чему разлику чине предмети са активном наставом из 

скупа стручно-апликативних, научно-стручних, односно уметничких предмета.  

Студијски програм мастер академских студија МЕНАЏМЕНТ У ОБРАЗОВАЊУ у својој 

сттруктури нема предвиђене модуле. 

Опис предмета у оквиру спецификација предмета и Књиге предмета садржи назив, тип 

предмета, годину и семестар студија, број ЕСПБ бодова, име наставника, циљ курса са 

очекиваним исходима, знањима и компетенцијама, предуслове за похађање предмета, садржај 

предмета, препоручену литературу, методе извођења наставе, начин провере знања и 

оцењивања и друге податке.   

У структури студијског програма мастер академских студија МЕНАЏМЕНТ У 

ОБРАЗОВАЊУ заступљене су следеће групе предмета у односу на укупан број ЕСПБ бодова, и 

то: 

- научно и стручно-апликативне – 70,27%, 

- општеобразовне и теоријско-методолошке – 29,73%. 

 

У структури студијског програма, изборни предмети заступљени су са 43,33%, а листа 

изборних предмета садржи двоструко већи број предмета у односу на број предмета који се 

бира. 

У другом семестру студент израђује Мастер рад, који је обавезан предмет. 

Активна настава је заступљена са 600 часова годишње односно 20 часова недељно. 

Саставни део курикулума студијског програма мастер студија је Стручна пракса у 

трајању од 90 часова (односно 6 часова недељно). 

 

Табеле и Прилози за стандард 5:  

Tабелa 5.1б.  Распоред предмета по семестрима и годинама студија за студије другог степена 

студија: МАС, МСС и САС. 

Табела 5.2. Спецификација  предмета 

Табела 5.2.а. Књига предмета - студијски програм  (назив програма) 

Табела 5.3  Изборна настава на студијском  програму.  

Табела 5.4. Листа предмета на студијском програму првог нивоа, по типу предмета: 

prilozi/Pravilnik%20za%20primenu%20ESPB%20sistema%20bodovanja.pdf
prilozi/Pravilnik%20za%20primenu%20ESPB%20sistema%20bodovanja.pdf
http://www.famns.edu.rs/menadzment-javnih-nabavki-mas/
http://www.famns.edu.rs/poslovna-ekonomija-mas/
http://www.famns.edu.rs/menadzment-u-zdravstvu-mas/
http://www.famns.edu.rs/menadzment-u-zdravstvu-mas/
tabele/Tабелa%205.1b.docx
tabele/Tabela%205.2a.docx
tabele/Tabela%205.2a.docx
tabele/Табела%205.3.docx
tabele/Табела%205.4.docx
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(Академско-општеобразовни предмети,  Теоријско-методолошки предмети, Научно, односно 

уметничко стручни, Стручно апликативни и Стручни, односно уметничко-стручни предмети)   

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) 

формулара). 

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). 

 

 

Стандарди 

 

prilozi/Izvestaj%20o%20strukturi%20studijskog%20programa%20MuO.xlsx
tabele/Tabela%205.2a.docx
prilozi/Odluke%20o%20usvajanju%20SP.pdf
prilozi/Prilog%205.3%20Program%20NIR.docx
prilozi/Odluka-OANO-o-akreditaciji-NID.pdf
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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.  

Студијски програм мастер академских студија MЕНАЏМЕНТ У ОБРАЗОВАЊУ нуди 

студентима најновија научна, односно стручна сазнања из области менаџмента у образовању. 

Студијски програм је целовит и свеобухватан и усаглашен је са другим програмима мастер 

академских студија које се реализују на Факултету и то по дужини трајања и начину реализације 

наставе (МАС Менаџмент јавних набавки, МАС Пословна економија, МАС Менаџмент у 

здравству). 

Студијски програм мастер академских студија MЕНАЏМЕНТ У ОБРАЗОВАЊУ прати 

савремене светске трендове и стање струке и науке, и упоредив је са сличним програмима на 

иностраним високошколским установама у оквиру европског образовног простора. Усаглашеност 

је презентирана у погледу услова уписа, трајања студија, преласка у наредну годину, наставног 

програма и садржаја, циља и исхода предмета, компетенције које студент на програму стиче, 

стицања диплома и начина студирања.  

Студијски програм мастер академских студија MЕНАЏМЕНТ У ОБРАЗОВАЊУ упоредив 

је са следећим програмима:  
 

1. Мастер студије Менаџмента у образовању, Холандија 

Студијски програм: MASTER OF EDUCATIONAL MANAGEMENT (MEM) 

Установа: Netherlands School for Educational Management (NSO), the Netherlands:  

Линк: https://www.nso-cna.nl/opleidingen/master-educational-management/ 
 

2. Мастер Лидерства у образовању, Велика Британија 

Студијски програм: MA EDUCATIONAL LEADERSHIP 

Установа: Тhe University of Manchester 

Линк:https://www.manchester.ac.uk/study/masters/courses/list/08289/ma-educational-leadership/ 

https://www.manchester.ac.uk/study/masters/courses/list/08289/ma-educational-leadership/course-

details/#course-profile 
 

3. Мастер лидерства у образовању, Велика Британија 

Студијски програм: EDUCATIONAL LEADERSHIP MA 

Установа: UCL - University College London, Gower Street, London 

Линк: https://www.ucl.ac.uk/ioe/courses/graduate-taught/educational-leadership-ma# 
 

4. Мастер лидерства и менаџмента у образовању, Велика Британија  

Студијски програм: EDUCATION LEADERSHIP AND MANAGEMENT 

Установа: University of Roehampton London 

Линк: https://www.roehampton.ac.uk/postgraduate-courses/education-leadership-and-management/ 
 

5. Мастер лидерства и менаџмента у образовању, Велика Британија  

Студијски програм: EDUCATION LEADERSHIP AND MANAGEMENT MA 

Установа: Manchester Metropolitan University  

Линк: https://www.mmu.ac.uk/study/postgraduate/course/ma-educational-leadership-and-

management/?utm_source=masterstudies&utm_medium=web-

profile&utm_campaign=masterstudies_2019&utm_content=Educational_Leadership_Management 

 

Прилози за стандард 6:  

Прилог 6.1, 6.2, 6.3 Документација о најмање три акредитована инострана програма, са којим је 

програм усклађен. 

Прилог 6.4. Pdf документ курикулума акредитованих иностраних студијских програма са којима 

је студијски програм усклађен (листа предмета). 

 

 

Стандарди 

http://www.famns.edu.rs/menadzment-javnih-nabavki-mas/
http://www.famns.edu.rs/poslovna-ekonomija-mas/
http://www.famns.edu.rs/menadzment-u-zdravstvu-mas/
http://www.famns.edu.rs/menadzment-u-zdravstvu-mas/
https://www.nso-cna.nl/opleidingen/master-educational-management/
https://www.manchester.ac.uk/study/masters/courses/list/08289/ma-educational-leadership/
https://www.manchester.ac.uk/study/masters/courses/list/08289/ma-educational-leadership/course-details/#course-profile
https://www.manchester.ac.uk/study/masters/courses/list/08289/ma-educational-leadership/course-details/#course-profile
https://www.ucl.ac.uk/ioe/courses/graduate-taught/educational-leadership-ma
https://www.roehampton.ac.uk/postgraduate-courses/education-leadership-and-management/
https://www.mmu.ac.uk/study/postgraduate/course/ma-educational-leadership-and-management/?utm_source=masterstudies&utm_medium=web-profile&utm_campaign=masterstudies_2019&utm_content=Educational_Leadership_Management
https://www.mmu.ac.uk/study/postgraduate/course/ma-educational-leadership-and-management/?utm_source=masterstudies&utm_medium=web-profile&utm_campaign=masterstudies_2019&utm_content=Educational_Leadership_Management
https://www.mmu.ac.uk/study/postgraduate/course/ma-educational-leadership-and-management/?utm_source=masterstudies&utm_medium=web-profile&utm_campaign=masterstudies_2019&utm_content=Educational_Leadership_Management
prilozi/Prilog%206.1,%206.2,6,3.docx
file:///C:/Users/anask/Desktop/MAS%20Menadzment%20u%20obrazovanju/korigovana%20dokumentacija/Dokumentacija%20SP/prilozi/Prilog%206.4.docx
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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. 

Упис студената на Факултету за менаџмент Сремски Карловци – Универзитет „Унион - 

Никола Тесла“ Београд одговара потребама развоја националне привреде и међународне 

мобилности.  

Упис на мастер академске студије врши се на основу конкурса. Пре објављивања 

конкурса за упис на мастер академске студије утрврђује се висина школарине коју плаћа 

студент који сам сноси трошкове студија.  

На мастер академске студије могу се уписати кандидати који су завршили основне 

академске студије и стекли најмање 240 ЕСПБ бодова. Мастер академске студије могу уписати 

лица која су завршила основне академске студије из области друштвено-хуманистичких, али и 

свих других наука. Услови уписа студената на мастер студије регулисани су  Статутом 

Факултета, као и Правилником о мастер студијама.  Редослед кандидата за упис утврђује се на 

основу опште просечне оцене на основним студијама и резултата постигнутог на пријемном 

испиту, а број поена за сваки од ових елемената утврђује Наставно-научно веће Факултета, и то 

по правилу највише 40 поена по основу успеха на претходним студијама и највише 60 поена по 

основу резултата пријемног испита. Пријемни испит чини тест за проверу општих способности 

и склоности. 

Број студената који се уписују на поменути студијски програм утврђује се на основу 

расположивих просторних и кадровских могућности установе и износи 25. 

Врста знања, склоности и способности које се проверавају при упису одговарају природи 

студијског програма и начин те провере одговарају карактеру студијског програма и објављују 

се у конкурсу. 

 

Табеле и Прилози за стандард 7:  

Прилог 7.1. Конкурс за упис студената;  

Прилог 7.2. Решење о именовању комисије за пријем студената.  

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

(прилози су исти као прилози који се дају у документацији за акредитацију установе, уз 

програм се прилажу само у електронској верзији). Институција је дужна да при упису на мастер 

студије води рачуна о претходно стеченим компетенцијама кандидата. 

 

 

Стандарди 

 

 

 

 

 

../Opsta%20akta%20ustanove/5.%20Statut%20i%20akt%20o%20organizaciji/Statut.docx
prilozi/Prilog%207.3%20Pravilnik%20o%20MAS.pdf
prilozi/Prilog%207.1%20Konkurs%20јул%202019-20.doc
prilozi/Prilog%207.2%20Resenje%20o%20imenovanju%20komisije%20za%20prijem%20studenata.jpg
prilozi/Prilog%207.3%20Pravilnik%20o%20MAS.pdf
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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.  

Студент савлађује студијски програм полагањем испита чиме стиче одређени број ЕСПБ 

бодова, у складу са студијским програмом. Сваки појединачни предмет у програму има 

одређени број ЕСПБ бодова који студент остварује када са успехом положи испит. Број ЕСПБ 

бодова утврђује се на основу радног оптерећења студента у савлађивању одређеног предмета и 

применом јединствене методологије високошколске установе за све студијске програме 

дефинисане Правилником за примену ЕСПБ система бодовања на студијским програмима 

академских студија.  

Оцењивање студената обавља се на нивоу савремених решења и искустава већине 

универзитета у Европи: 

- Прво, примењује се бодовни систем вредности наставних предмета усклађен са 

кредитним системом Европске уније ЕСПБ, што ће омогућити међународну мобилност 

студената и признавање обављене наставе и скупљених кредита и на другим универзитетима. 

Уместо једног изборног предмета, студент може, у договору са наставником/ментором, 

одабрати и полагати предмет из студијског програма мастер студија неког од сродних 

универзитета у земљи или иностранству, под условом да изабрани предмет по свом садржају, 

уз дозвољено разликовање до 1/3, одговара наставном предмету мастер академских студија. 

Тада се студенту признаје број бодова који изборни предмет који се замењује, носи на 

матичном Факултету, у складу са Правилником о преношењу ЕСПБ бодова и призанавању 

испита.  

- Друго, системом оцењивања подстиче се активно ангажовање студената и наставника у 

интерактивној настави и посебно се вреднује систематски рад студената на свом усавршавању. 

- Треће, укупно вредновање студената на сваком предмету се оцењује са максималних 

100 поена. Од тога 50 поена се стиче на основу активности у току године, а 50 поена на испиту. 

Оцена из сваког предмета је заснована на укупном броју поена које је студент остварио и 

може бити од 5 (није положио) до 10 (одличан). До 50 поена - оцена 5, од 51 до 60 - оцена 6, од 

61 до 70 - оцена 7, од 71 до 80 - оцена 8, од 81 до 90 - оцена 9, од 91 до 100 - оцена 10. 

 

Табеле и Прилози за стандард 8:  

Табела 8.1. Збирна листа поена по предметима које студент стиче кроз рад у настави и 

полагањем предиспитних обавеза као и на испиту.  

Прилог 8.2.  Књига предмета (у документацији  и на сајту институције). 

 

Стандарди 

 

 

 

 

 

 

prilozi/Pravilnik%20za%20primenu%20ESPB%20sistema%20bodovanja.pdf
prilozi/Pravilnik%20za%20primenu%20ESPB%20sistema%20bodovanja.pdf
prilozi/Pravilnik%20o%20prenosenju%20ESPB%20bodova%20i%20priznavanju%20ispita.pdf
prilozi/Pravilnik%20o%20prenosenju%20ESPB%20bodova%20i%20priznavanju%20ispita.pdf
tabele/Табела%208.1.docx
prilozi/Prilog%208.2.%20Knjiga%20predmeta.pdf
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Стандард 9. Наставно особље 

За реализацију студијског програма обезбеђено је наставно особље са потребним научним, 

уметничким и стручним  квалификацијама.  

За потребе студијског програма мастер академских студија MЕНАЏМЕНТ У 

ОБРАЗОВАЊУ на Факултету за менаџмент Сремски Карловци – Универзитет “Унион - Никола 

Тесла” Београд ангажовано је 6 наставника (од чега 5 у пуном радном односу и 1 у допунском 

раду) и 3 сарадника – асистента (у пуном радном односу). Сви наставници имају стручне 

квалификације за извођење наставе, свако у својој уже-стручној области (видети Књигу 

наставника). 

Факултет настоји да ангажује што квалитетнији научни и предавачки кадар и да 

наставницима и сарадницима обезбеди оптималне услове за рад и перманентно стручно 

усавршавање путем систематског праћења савремене литературе, упознавања са новим 

технологијама и моделима програма, учешћем на научним и стручним скуповима, студијским 

усавршавањима на еминентним европским факултетима и др. 

Факултет ангажује и врхунске експерте за поједине научне и наставне дисциплине да као 

ментори помогну младим наставницима у постављању и развијању наставних предмета и 

пројектовању и реализацији научно-истраживачких пројеката. 

Број наставника одговара потребама студијског програма и зависи од броја предмета и 

броја часова на тим предметима. Просечно оптерећење наставника на студијском програму је 

2,08 часова. Проценат часова предавања који изводе наставници са 100% радног времена је 

78,67%. 

Број сарадника одговара потребама студијског програма, тако да је просечно оптерећење 

сарадника 2,33 часова недељно. 

Према Правилнику о стандардима и поступку за акредитацију студијских програма 

("Службени гласник РС", број 13 од 28. фебруара 2019.), величина групе за предавања на 

мастер студијама је до 50 студената са толеранцијом од 10%, док је величина групе за вежбе на 

мастер студијама до 25 студената са толеранцијом од 10%, што је факултет у потпуности 

испунио. 

 

Табеле и Прилози за стандард 9:  

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 9.1.а. Kњига наставника - студијски програм.....(назив програма)  

Табела 9.2. Листа ангажованих наставника са пуним радним временом на студијском 

програму/свим програмима/друга ВУ. 

Табела 9.3. Листа наставника ангажованих са непуним радним временом на студијском 

програму/свим програмима/друга ВУ - нема 

Табела 9.4. Листа осталих ангажованих наставника - допунски рад на студијском 

програму/свим програмима/друга ВУ. 

Табела 9.5.  Листа сарадника ангажованих са пуним радним временом на студијском 

програму/свим програмима/друга ВУ. 

Табела 9.6. Листа сарадника ангажованих са непуним радним временом на студијском 

програму/свим програмима/друга ВУ - нема 

Табела 9.7. Листа осталих ангажованих сарадника - допунски рад на студијском програму/свим 

програмима/друга ВУ - нема 

Табела 9.8. Збирни преглед броја свих наставника по областима,  и ужим научним или 

уметничким областима ангажованих на студијском програму/ свим програмима/друга ВУ. 

Прилог 9.1. Изводи из електронске базе података (ЕБП) пореске управе републике Србије 

(ПУРС) са потписом и печатом и то у електронској и папирној форми уз Захтев. 

Прилог 9.2. Уговори о раду, избори у звања, дипломе, сагласности, изјаве, МА и М1/М2, 

наставника са пуним радним временом на студијском програму/свим програмима/друга ВУ. 

Прилог 9.3. Уговори о раду, избори у звања, дипломе, сагласности, изјаве, МА и М1/М2, 

tabele/Табела%209.1a.docx
tabele/Табела%209.1a.docx
../Elektronski%20formular/Institucija.xls
tabele/knjiga%20nastavnika
tabele/Табела%209.1a.docx
tabele/Табела%209.2.docx
tabele/Табела%209.4.docx
tabele/Табела%209.5.docx
tabele/Табела%209.8.docx
prilozi/EBP-PURS%20izvod.pdf
prilozi/dokumentacija%20nastavnici-saradnici/nastavnici/1.%20puno%20radno%20vreme
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наставника са непуним радним временом на студијском програму/свим програмима/друга ВУ. - 

нема 

Прилог 9.4. Уговори о ангажовању, избори у звања, дипломе, сагласности и изјаве, наставника  

- допунски рад  на студијском програму/свим програмима/друга ВУ. 

Прилог 9.5. Уговори о раду, избори у звања, дипломе, сагласности, изјаве, МА и М1/М2, 

сарадника са пуним радним временом на студијском програму/свим програмима/друга ВУ. 

Прилог 9.6. Уговори о раду, избори у звања, дипломе, сагласности, изјаве, МА и М1/М2, 

сарадника са непуним радним временом на студијском програму/свим програмима/друга ВУ - 

нема 

Прилог 9.7. Уговори о ангажовању, избори у звања, дипломе, сагласности и изјаве сарадника  - 

допунски рад  на студијском програму/свим програмима/друга ВУ - нема 

Прилог 9.6. Правилник о избору наставног особља на Установи. 

 

 

Стандарди 

prilozi/dokumentacija%20nastavnici-saradnici/nastavnici/2.%20dopunski%20rad
prilozi/dokumentacija%20nastavnici-saradnici/saradnici
prilozi/Prilog%209.6.%20Pravilnik%20o%20izboru%20nastavnika%20i%20saradnika.pdf
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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. 

За извођење студијског програма мастер академских студија MЕНАЏМЕНТ У 

ОБРАЗОВАЊУ Факултет обезбеђује одговарајући простор за извођење наставе. 

Факултет поседује у власништву пословни простор на адреси Његошева 1а, Сремски 

Карловци у укупној површини од 1622м2, у складу са Споразумом о утврђивању дела имовине 

која се преноси, закљученим 05.11.2012. године са Високом школом струковних студија за 

менаџмент и пословне комуникације Сремски Карловци (Доказ). Факултет за наведени простор 

прилаже Поседовни лист из Катастра и Употребну дозволу за објекат. 

Поред тога, Факултет за обављање своје делатности користи пословне просторе по 

уговорима о закупу пословног простора на 7 или 10 година, и то према следећим уговорима и 

анексима уговора: 

- Анекс уговора о дугорочном подзакупу са Средњом пословно менаџерском школом, 

ул. Митрополита Стратимировића 110, Сремски Карловци, потписан дана 10.03.2020. 

године - површина под закупом 419м2 (Доказ), 

- Анекс уговора о закупу са Високом школом струковних студија за пословне 

комуникације и менаџмент Сремски Карловци, ул. Мажуранићева бр 7., Сремски Карловци, 

потписан дана 29.01.2020. године - површина под закупом 313 м2 (Доказ), 

- Анекс уговора о закупу са Високом школом струковних студија за пословне 

комуникације и менаџмент Сремски Карловци, ул. Митрополита Стратимировића 110, 

Сремски Карловци, потписан дана 29.01.2020. године  - површина под закупом 157,64м2, 

(Доказ). 

- Анекс уговора о закупу пословног простора у Сремским Карловцима, ул. Трг 

Карловачке Митрополије бр. 4., пословне зграде бр. 3, 4 и 5, потписан дана 07.05.2018. 

године, са периодом важења од 10 година – површина под закупом  1560м2 (Доказ).  

 

Имајући у виду све наведено, Факултет у овом тренутку располаже пословним 

простором у укупној површини од 4071,64м2. Укупан број студената на свим студијским 

програмима који се реализују на Факултету је, према евиденцији датој у Уједињеном 

електронском обрасцу, 1706 студената. За тај број студената према стандардима минимална 

потребна површина простора је 3412м2, из чега се може закључити да је испуњен захтев 

Стандарда. 

Факултет има амфитеатре, учионице, лабораторије или сличне просторије за извођење 

наставе, библиотечки простор и читаоницу, у складу са потребама  студијског програма, 

примерене образовно-научним пољима. Факултет обезбеђује место у амфитеатру, учионици и 

лабораторији за сваког студента на студијском програму. 

Факултет обезбеђује сву потребну техничку опрему за савремено извођење наставе.  

Факултет обезбеђује простор приступачан за студенте и професоре, као и остало 

академско и неакадемско особље са отежаним кретањем. 

Библиотека располаже са најмање 100 библиотечких јединица релевантних за извођење 

студијског програма.  

Факултет обезбеђује покривеност свих предмета одговарајућом уџбеничком литературом, 

училима и помоћним средствима која су расположива на време и у довољном броју за 

нормално одвијање наставног процеса студијског програма.  

За извођење студијског програма обезбеђена је потребна информациона технологија. 

За извођење студијског програма мастер академских студија MЕНАЏМЕНТ У 

ОБРАЗОВАЊУ, Факултет доказује испуњеност услова за обављање научно-истраживачког 

рада тако што је акредитован као научно-истраживачка установа, у складу са законом (Решење 

о акредитацији НИР).  
 

prilozi/prostor/4.%20Sporazum%20o%20utvrdjivanju%20dela%20imovine.pdf
prilozi/prostor/4.%20Sporazum%20o%20utvrdjivanju%20dela%20imovine.pdf
prilozi/prostor/Prepis.Lista.Nepokretnosti.pdf
prilozi/prostor/Upotrebna%20dozvola.pdf
prilozi/prostor/5.%20Aneks%20Ugovora%20Srednja%20posl%20men%20skola.pdf
prilozi/prostor/5.%20Aneks%20Ugovora%20Srednja%20posl%20men%20skola.pdf
prilozi/prostor/6.%20Aneks%20Ugovora%20Mazuraniceva%20ul.pdf
prilozi/prostor/6.%20Aneks%20Ugovora%20Mazuraniceva%20ul.pdf
prilozi/prostor/7.%20Aneks%20Ugovora%20Visoka%20strukovna.pdf
prilozi/prostor/7.%20Aneks%20Ugovora%20Visoka%20strukovna.pdf
prilozi/prostor/8.%20Aneks%20Ugovora%20Trg%20Karlovacke%20Mitr.pdf
../Elektronski%20formular/Institucija.xls
../Elektronski%20formular/Institucija.xls
prilozi/Odluka-OANO-o-akreditaciji-NID.pdf
prilozi/Odluka-OANO-o-akreditaciji-NID.pdf
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Табеле и Прилози за стандард 10:  

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. 

Прилог 10.1. Доказ о власништву,  уговори о коришћењу или уговори о закупу. 

Прилог 10.2. Извод из књиге инвентара.  

Прилог 10.3. Доказ о поседовању информационе технологије, броја интернет прикључака и сл. 

(ови прилози су исти као прилози који се дају у документацији за акредитацију установе, уз 

програм се прилажу само у електронској верзији). 

 

Стандарди 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

tabele/Табела%2010.1.docx
tabele/Табела%2010.2.docx
tabele/Табела%2010.3.docx
file:///C:/Users/anask/Desktop/MAS%20Menadzment%20u%20obrazovanju/korigovana%20dokumentacija/Dokumentacija%20SP/tabele/Табела%2010.4.docx
tabele/Табела%2010.5.docx
prilozi/prostor
prilozi/Prilog%2010.2.Izvod%20iz%20knjige%20inventara.pdf
prilozi/Prilog%2010.3.%20Izjava%20o%20posedovanju%20racunarske%20opreme.pdf
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Стандард 11. Контрола квалитета 

Контрола квалитета студијског програма спроводи се редовно и систематично путем 

самовредновања и спољашњом провером квалитета. 

Факултет за менаџмент Сремски Карловци – Универзитет “Унион - Никола Тесла” у 

својој мисији и визији предвиђа стратегију обезбеђења квалитета успостављеним системом 

менаџмента квалитетом по захтевима стандарда ЈУС ИС0 9001:2001, који ће верификовати 

компетентна међународна организација за сертификацију.  

Контрола квалитета студијског програма подразумева 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 студијског програма се обавља у унапред одређеним временским 

периодима који за самовредновање износи највише три године, а за спољашњу проверу 

квалитета највише пет година. 

У циљу обезбеђења квалитета, студијским програмом МЕНАЏМЕНТ У ОБРАЗОВАЊУ 

предвиђено је непрестано унапређивање квалитета курикулума, наставе, наставног особља, 

оцењивања студената, уџбеника и литературе, као и активно учешће студената у оцени 

квалитета студијског програма.  

У контроли квалитета студијског програма обезбеђена је активна улога студената и 

њихова оцена квалитета програма.   

На Факултету је област квалитета уређена и дефинисана Правилником за 

самовредновање и оцењивање квалитета, који је усвојило Наставно-научно веће Факултета 

својом одлуком од 08.03.2019. године.  

 

Табеле и Прилози за стандард 11: 

Табела 11.1 Листа чланова комисије организационих јединица задужених за квалитет 

(Комисије за квалитет,...) на Установи. 

Табела 11.2. – Листа чланова Одбора за квалитет, не постоји 

 

Прилог 11.1.а Извештај о резултатима самовредновања Установе 

Прилог 11.1.б Извештај о самовредновању студијског програма 

Прилог 11.2. Јавно публикован документ – Политика обезбеђења квалитета- Установе. 

Прилог 11.3. Правилник о уџбеницима на Установи.  

Прилог 11.4. Извод из Статута Установе којим се регулише оснивање и делокруг рада 

организационих јединица задужених за квалитет (комисије за квалитет...). 

 

 

Стандарди 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

prilozi/Pravilnik%20%20o%20samovrednovanju%20FAM.pdf
prilozi/Pravilnik%20%20o%20samovrednovanju%20FAM.pdf
prilozi/Odluka%20o%20usvajanju%20Pravilnika%20za%20samovrednovanje.pdf
tabele/Tabela%2011.1..pdf
file:///C:/Users/anask/Desktop/MAS%20Menadzment%20u%20obrazovanju/korigovana%20dokumentacija/Dokumentacija%20SP/prilozi/Izvestaj%20o%20samovrednovanju%20Fakulteta/Pocetak.docx
file:///C:/Users/anask/Desktop/MAS%20Menadzment%20u%20obrazovanju/korigovana%20dokumentacija/Dokumentacija%20SP/prilozi/Izvestaj%20o%20samovrednovanju%20SP/Pocetak.docx
prilozi/Strategija%20obezbedjenja%20kvaliteta.pdf
prilozi/Prilog%2011.3.%20Pravilnik%20o%20udzbenicima.pdf
prilozi/Prolog%2011.4.%20Izvod%20iz%20statuta%20KVALITET.doc
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Стандард 14. ИМТ (интердисциплинарни, мултидисциплинарни и трансдисциплинарни) 

студијски програм 

Под ИМТ студијским програмима подразумевају се интердисциплинарни, 
мултидисциплинарни и трансдисциплинарни студијски програми који обухватају материју из 
две или више области из истог или различитих поља. ИМТ студијски програми се могу 
организовати у оквиру студија сва три нивоа и обе врсте високог образовања. 

Студијски програм мастер академских студија МЕНАЏМЕНТ У ОБРАЗОВАЊУ у 
једногодишњем трајању (60 ЕСПБ), је интердисциплинарни студијски програм, који 
обухвата материју из две научне области Менаџмент и бизнис и Педагошке и андрагошке 
науке, у оквиру друштвено-хуманистичког поља. Захтев за акредитацију ИМТ студијског 
програма мастер академских студија МЕНАЏМЕНТ У ОБРАЗОВАЊУ подноси акредитована 
високошколска установа Факултет за менаџмент Сремски Карловци, Универзитета “Унион - 
Никола Тесла” Београд. 

Факултет обезбеђује више од 70% компетентног наставног кадра потребног за 
реализацију студијског програма, у радном односу са пуним радним временом на 
високошколској установи (према подацима из електронског обрасца - 78,67%). 

Студијски програм се акредитује посебно и испуњава предвиђене стандарде, при чему је 
испуњеност стандарда обезбеђена на основу преосталих расположивих ресурса (кадровских, 
материјалних и просторних) који нису ангажовани на другим студијским програмима који су 
акредитовани или су у поступку акредитације. Број студената у групи одговара броју студента 
из области где је тај број минималан, односно износи 25. 

У реализацији студијског програма учествује и 1 компетентни наставник из друге 
високошколске установе, при чему је обезбеђена сагласност Наставно-научног већа матичне 
установе. 

Завршетком студијског програма мастер академских студија МЕНАЏМЕНТ У 

ОБРАЗОВАЊУ студент стиче академски назив Mастер лидерства у образовању – Маст. лид. 

обр., који утврђује Национални савет за високо образовање.  

Приликом формулисања академског назива који се стиче завршетком ИМТ студија, 
коришћена је комбинација две најважније области које чине дати интердисциплинарни 
програм: Менаџмент и бизнис и Педагошке и андрагошке науке. 

Предмети из области Менаџмент и бизнис заступљени су у укупном броју ЕСПБ са 60%, 
а предмети из области Педагошке и андрагошке науке са 25%. У наведене области нису 
сврстани Стручна пракса, Студијски истраживачки рад и Мастер рад, који студент бира из било 
које од понуђених области.  

 

Табеле и Прилози за стандард 14: 

Табела 14.1. Списак предмета из прве главне области. 

Табела 14.2. Списак предмета из друге главне области. 

Прилог 14.3. Конкурс за упис студената. 

Прилог 14.4. Додатак дипломи. 
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Стандард 15. 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. 

На студијском програму МАС МЕНАЏМЕНТ У ОБРАЗОВАЊУ на Факултету за 

менаџмент Сремски Карловци – Универзитет „Унион - Никола Тесла“ за сада нису предвиђене 

студије на даљину.  
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Tабелa 5.1б.  Распоред предмета по семестрима и годинама студија за студије другог степена студија: МЕНАЏМЕНТ У ОБРАЗОВАЊУ 

 
 

Редни  

број 
Шифра Назив Сем. 

Активна настава 
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ПРВА ГОДИНА 

1. 101 МО 
Стратегијски менаџмент образовних 

институција  
1 3 3 0 0 0 8 О TM 

2. 102 МО Компаративни образовни системи   1 2 2 0 0 0 7 О ТМ 

3. 103 МО Лидерство у образовању 1 3 3 0 0 0 8 О НС 

4. 

Изборни предмет 1 1 2 2 0 0 0 7 И  

104 МО Предузетничко образовање         НС 

105 МО Управљање пројектима         НС 

Укупно часова (предавања+вежбе, ДОН, СИР/ПИР, остали часови)  

и ЕСПБ у семестру 
20 0 30   

5. 

Изборни предмет 2 2 2 2 0 0 0 7 И  

106 МО ИКТ у образовању         СА 

107 МО Образовне политике и управљање променама         ТМ 

6. СИР 
Студијски истраживачки рад на теоријским 

основама мастер рада 
2 0 0 0 16 0 8 О НС 

7. СПР Стручна пракса  2 0 0 0 0 6 3 О СА 

8. МАС Мастер рад – израда и одбрана 2 0 0 0 0 6 12 О СА 

Укупно часова (предавања+вежбе, ДОН, СИР/ПИР, остали часови)  

и ЕСПБ у семестру 
20 12 30   

Укупно часова (предавања+вежбе, ДОН, СИР/ПИР, остали часови)  

и ЕСПБ на години 
12 8 20 12 60   

Укупно часова активне наставе на години 40 12 60   

 
 


