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УВОД 

 

НАЗИВ ВИСОКОШКОЛСКЕ УСТАНОВЕ:  

УНИВЕРЗИТЕТ „УНИОН – НИКОЛА ТЕСЛА“ БЕОГРАД, 
ФАКУЛТЕТ ЗА МЕНАЏМЕНТ СРЕМСКИ КАРЛОВЦИ 

ФАК - ФАКУЛТЕТ ВШ - ВИСОКА ШКОЛА 
ВШСС - ВИСОКА ШКОЛА 
СТРУКОВНИХ СТУДИЈА  

АДРЕСА: Сремски Карловци, Његошева 1а 

WEB АДРЕСА: www.famns.edu.rs  

Образовно-научно/образовно-уметничко поље: 

Природно-
математичке науке 

Друштвено-
хуманистичке 
науке 

Медицинске науке 
Техничко-
технолошке науке 

Уметност 

Број акредитованих  студената Укупно 

Основне академске студије    1068 

Мастер академске студије 150 

Специјалистичке академске студије - 

Докторске студије 15 

Основне струковне студије   - 

Специјалистичке струковне студије - 

Мастер струковне студије - 

Укупан број: (Софтвер НАТ2019 –стр.2)  1233 

Часова активне наставе на свим програмима установе из уједињеног 
електронског формулара  

Предавања Вежбе 

Основне академске студије  197,33 139,88 

Мастер академске студије  66,05 39,87 

Докторске студије  22,50 0,00 

Специјалистичке академске студије - - 

Основне струковне студије - - 

Специјалистичке струковне студије - - 

Мастер струковне студије - - 

Укупан број часова  
(Софтвер НАТ2019 - Табеле 6.1-6.3 стр. 7 и Табела 6.4-6.6 стр. 3) 

285,88 179,75 

Простор  

Простор, Библиотека са читаоницом 136,25 m2  

Простор, укупна квадратура – Прилог 9.1 3.168,47 m2 

Укупна квадратура  3.168,47 m2 

Однос укупне квадратуре/укупног броја студената1 2,72 m2 

Укупан број библиотечких јединица из области из које се изводи наставни 
процес (база електронских јединица) 

1510 

Укупан број рачунара у рачунарским учионицама 34 

 

 

Стандарди 

 
1 Однос укупне квадратуре и укупног броја студената је утврђен тако што је бруто простор установе подељен са укупним 

бројем акредитованих студената на установи на свим студијским програмима и свим годинама студија, при чему у укупан 
број студената не улазе студенти који студирају на студијским програмима који се изводе на даљину (3.168,47 m2 : 1165 
студ. = 2,72 m2/студ.). 
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Број наставника:  Софтвер НАТ 2019 стр. 7   

 

Број наставника/звања наставника 
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Запослених са пуним радним временом  1 4 - - - - 10 15 8 - - - - - 

Запослених са непуним радним временом - - - - - - 2 3 - - - - - - 

Ангажовани у допунском раду 1 - - - - - 2 - 2 - - - - - 

Укупан број 2 4 - - - - 14 18 10 - - - - - 

Укупан број наставника 48 

Рачунају се сви наставници и сарадници ангажовани на Високошколској установи. 

 

 

Број сарадника: Софтвер НАТ 2019 стр. 3 

 

Број сарадника/звања сарадника 
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Запослених са пуним радним временом  6 - - 7 3 - - - - - - - - - - - - 

Запослених са непуним  радним временом - - - - - - - - - - - - - - - - - 

Ангажовани у допунском раду - 9 - - - - - - - - - - - - - - - 

Укупан број 6 9 - 7 3 - - - - - - - - - - - - 

Укупан број сарадника 25 

Рачунају се сви наставници и сарадници ангажовани на Високошколској установи. 
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Стандард 1: Циљеви високошколске установе 

Високошколска установа има утврђене циљеве који су у складу са циљевима високог образовања, који су 
утврђени законом.  

1.1. Факултет за менаџмент Сремски Карловци, Универзитета „Унион - Никола Тесла“ у Београду има 
утврђене основне задатке и циљеве, који су у складу са циљевима високог образовања у Републици 
Србији и утврђени Законом о високом образовању Републике Србије.  

 

1.2. Задаци и циљеви Факултета усклађени су са Стратегијом обезбеђења квалитета Факултета, коју 
је усвојио Савет Факултета 28.09.2020. године. 

Имајући у виду тренутне потребе за високообразовaним кадровима из области студијских програма који се 
реализују на Факултету, извршена је анализа могућности и у складу са Законом, Факултет је поставио 
циљеве даљег развоја и утврдио основне задатке. 

Задатке и циљеве Факултета утврдио је Савет Факултета 28.09.2020. и објављени су на сајту 
Факултета (www.famns.edu.rs/kvalitet/).  

Основни задатак Факултетa је да омогући највише академске стандарде и обезбеди стицање знања и 
вештина у складу са потребама друштва и пројектованим националним развојем.  

Основни циљ Факултета је постизање високог квалитета процеса студија по Болоњској декларацији и 
стварање квалитетних стручњака и научника у областима које се развијају на Факултету, на нивоу који дају 
признати међународни факултети. 

Факултет ће своју образовну делатност развијати на сва три нивоа студија у области друштвено-
хуманистичких, техничко-технолошких наука и ИМТ пољу, поштујући мултидисциплинарност матичних 
области, и тежећи ка пуном препознавању њихових специфичности у формалном легислативном оквиру, 
као и у промоцији Факултета као регионалног центра изузетности. 

 

1.3. Циљеви су конкретни, оствариви и мерљиви у складу са расположивим могућностима и ближе одређују 
делатност Факултета. 

Факултет редовно контролише и преиспитује остваривање постављених задатака и циљева, у складу са 
Правилником за самовредновање и оцењивање квалитета. 

 

1.4.  Све активности Факултета, а посебно развој студијских програма, су у складу са утврђеним основним 
задацима и циљевима Факултета. 

Факултет доследно ради на спровођењу и обезбеђењу политике квалитета у свим својим делатностима. 

Испуњењем постављених задатака и циљева Факултет потврђује друштвену оправданост свог постојања, 
а остварењем циљева даће допринос академском, културном и привредном развоју у региону. 

 

Прилози за стандард 1:  

Прилог 1.1. Публикација установе, или сајт установе 
 

 

Стандарди 
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Стандард 2: Планирање и контрола 

Да би остварила основне задатке и циљеве високошколска установа врши планирање и контролу 
резултата свих облика образовних, научних, уметничких, истраживачких и стручних активности у оквиру 
своје делатности. 

 
2.1. Факултет има прописан поступак краткорочног и дугорочног планирања резултата свих облика 
образовних, научних, истраживачких и стручних активности у оквиру своје делатности, дефинисан 
Правилникoм о планирању и контролисању. 
 
2.2. Факултет редовно и систематично контролише испуњавање циљева, у складу са Правилникoм о 
планирању и контролисању, и о резултатима контроле сачињава извештаје доступне јавности. Контрола 
се обавља поређењем планираних и остварених циљева и поређењем резултата Факултета са 
резултатима у претходном периоду и са резултатима сличних високошколских установа у земљи и свету. 
 
2.3. Факултет редовно преиспитује делотворност спроведеног планирања и контроле и унапређује их, у 
складу са Правилником за самовредновање и оцењивање квалитета. 
 

Прилози за стандард 2: 

Прилог 2.1. Усвојени план рада установе  
Прилог 2.2. Годишњи извештај установе или сродан документ 
Прилог 2.3. Правилник о планирању и контролисању  
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Стандард 3: Организација и управљање 

Високошколска установа има организациону структуру и систем управљања који обезбеђују постизање 
циљева високошколске установе. 

 

3.1. Факултет за менаџмент има организациону структуру и систем управљања који обезбеђују постизање 
утврђених задатака и циљева. Факултет остварује своју делатност кроз следеће организационе јединице 
(Члан 42. Статута): 
1. ОЈ образовно-научне и истраживачке делатности, 
2. ОЈ стручних служби. 

У оквиру ОЈ образовно-научне и истраживачке делатности формирају се: Катедре, Високошколске 
јединице ван седишта Факултета, Центар за учење на даљину и Рачунарски центар. Катедре су 
основне јединице наставног и научно-истраживачког рада. Факултет може основати Високошколску 
јединицу без својства правног лица, за акредитовани студијски програм који се изводи ван седишта 
Факултета. Факултет реализује акредитоване студијске програме на даљину у оквиру Центра за учење на 
даљину. 

У оквиру ОЈ стручних служби обављају се послови: секретара Факултета; правни, кадровски и општи; 
студентске службе; финансијско-рачуноводствени; библиотечки; административни, технички и помоћни. 
Стручне службе чине: секретар Факултета, служба за опште послове, студентска, финансијско-
рачуноводствена и техничка служба, као и библиотека. 

 

3.2. Факултет има орган управљања, орган пословођења, стручне органе и студентски парламент. 

Орган управљања Факултета је Савет, који има 5 чланова. Најмање један члан Савета је из реда 
запослених на Факултету и један члан представник Студентског парламента. 

Орган пословођења Факултета је декан. Декан организује и руководи радом Факултета, заступа и 
представља Факултет.  

Стручни орган Факултета је Наставно-научно веће. Факултет може имати и друге стручне органе које 
образује Веће, ради давања мишљења или предлога о одређеним питањима из делокруга рада Већа, а 
посебно Комисију за самовредновање и оцењивање квалитета као своје помоћно, стручно и саветодавно 
тело. Веће Факултета чини наставно особље Факултета, а у његовом раду учествују и представници 
студената. 

Студентски парламент је орган Факултета, установљен у циљу заштите права и интереса студената, који 
бира и разрешава представнике у органе и радна тела органа Факултета, по процедури утврђеној својим 
статутом.  

Овлашћења и одговорности свих органа Факултета утврђени су Статутом, и то: Савета (чл. 29), декана 
(чл. 33), Наставно-научног већа (чл. 40) и Студентског парламента (чл. 41).  

 
3.3. Рад свих органа Факултета се периодично оцењује, подношењем и усвајањем извештаја о раду, 
поступком самовредновања у складу са Правилником за самовредновање и оцењивање квалитета и/или 
изборним поступком.  

 

Табеле и Прилози за стандард 3:  

Табела 3.1. Листа свих организационих јединица у саставу установе 

Прилог 3.1. Статут установе  
Прилог 3.2. Акт о организацији  
Прилог 3.3. Одлука о саставу чланова Савета високошколске установе 
 

 
Стандарди 

  

../3.%20Prilozi/Prilog%203.1.%20Statut.pdf
../3.%20Prilozi/Pravilnik%20%20o%20samovrednovanju%20FAM.pdf
../2.%20Tabele/Tabela%203.1.docx
../3.%20Prilozi/Prilog%203.1.%20Statut.pdf
../3.%20Prilozi/Prilog%203.2.%20Pravilnik%20o%20organizaciji%20i%20sistematizaciji.pdf
../3.%20Prilozi/Prilog%203.3%20Odluka%20clanovi%20Saveta.pdf
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Стандард 4: Студије 

Садржај квалификација и диплома појединих врста и нивоа студија одговарају карактеру и циљевима студијских 
програма. Опис квалификација сваког студијског програма мора бити прецизно дефинисан и одговарати 
одређеном нивоу националног оквира квалификација. Студијски програми високошколске установе су у складу са 
основним циљевима и служе њиховом испуњењу. Високошколска установа систематично и ефективно планира, 
спроводи, надгледа, вреднује и унапређује квалитет студијских програма. 

 
Студијски програми Факултета су пројектовани у складу са основним циљевима Факултета и служе њиховом 
испуњењу. 
На Факултету се тренутно реализују следећи акредитовани студијски програми: 
- ОАС Инжењерски менаџмент, 240 ЕСПБ, поље: ТТП, Област: Индустријско инжењерство и инжењерски 

менаџмент, звање: Диломирани инжењер менаџмента, 
- ОАС Инжењерски менаџмент DLS, 240 ЕСПБ, поље: ТТП, Област: Индустријско инжењерство и инжењерски 

менаџмент, звање: Диломирани инжењер менаџмента, 
- ОАС Менаџмент у информационим технологијама, 240 ЕСПБ, поље: ТТП, Индустријско инжењерство и 

инжењерски менаџмент, звање: Дипломирани инжењер менаџмента, 
- ОАС Менаџмент у информационим технологијама DLS, 240 ЕСПБ, поље: ТТП, Област: Индустријско 

инжењерство и инжењерски менаџмент, звање: Дипломирани инжењер менаџмента, 
- ОАС Менаџмент у медијима, 240 ЕСПБ, поље: ИМТ, звање: Дипломирани менаџер у култури и медијима, 
- ОАС Менаџмент у медијима DLS, 240 ЕСПБ, поље: ИМТ, звање: Дипломирани менаџер у култури и медијима, 
- ОАС Пословна економија, 240 ЕСПБ, поље: ДХП, Област: Економске науке, звање: Дипломирани економиста, 
- МАС Инжењерски менаџмент, 60 ЕСПБ, поље: ТТП, Индустријско инжењерство и инжењерски менаџмент, 

звање: Мастер инжењер менаџмента, 
- МАС Менаџмент јавних  набавки, 60 ЕСПБ, поље: ДХП, Менаџмент и бизнис, звање: Мастер менаџер, 
- МАС Менаџмент у здравству, 60 ЕСПБ, поље: ДХП, Менаџмент и бизнис, звање: Мастер менаџер, 
- МАС Пословна економија, 60 ЕСПБ, поље: ДХП, Област: Економске науке, звање: Мастер економиста, 
- ДАС Пословни менаџмент, 180 ЕСПБ, поље: ДХП, Област: Менаџмент и бизнис, звање: Доктор наука - 

менаџмент и бизнис. 
 
Наставно-научно веће Факултета је у марту 2021. године донело одлуку о укидању следећих студијских програма 
почев од школске 2021/2022. године: 
- ОАС Менаџмент у информационим технологијама, 240 ЕСПБ,  
- ОАС Менаџмент у информационим технологијама DLS, 240 ЕСПБ,  
- ОАС Менаџмент у медијима DLS, 240 ЕСПБ. 
 
У поступку акредитације је студијски програм МАС Менаџмент у образовању, 60 ЕСПБ, поље: ИМТ. 
 
4.1.1. Опис квалификација које означавају завршетак основних академских студија: 
 

НИВО ЗНАЊЕ ВЕШТИНЕ СПОСОБНОСТИ И СТАВОВИ 

6.1 

Поседује академска или 
стручна знања која се 
односе на теорије, 
принципе и процесе 
укључујући вредновање, 
критичко разумевање и 
примену у области учења 
и/или рада 

Решава сложене проблеме у 
области учења и/или рада у 
нестандардним условима; 
Примењује вештине успешне 
комуникације у интеракцији и 
сарадњи са другима из 
различитих друштвених група; 
Користи опрему, инструменте и 
уређаје релевантне за област 
учења и/или рада 

Предузимљив је у решавању проблема у нестандардним 
условима; 
Води сложене пројекте самостално и са пуном 
одговорношћу; 
Примењује етичке стандарде своје професије; 
Организује, контролише и обучава друге за рад; 
Анализира и вреднује различите концепте, моделе и 
принципе теорије и праксе; 
Испољава позитиван однос према значају целоживотног 
учења у личном и професионалном развоју 

 
ОАС Инжењерски менаџмент, 240 ЕСПБ (традиционално и ДЛС) 

Квалификације које означавају завршетак основних академских студија Инжењерски менаџмент, 240 ЕСПБ стичу 
студенти: 
- са темељним познавањем и разумевањем дисциплине струке инжењера менаџмента (основи инжењерства и 

../3.%20Prilozi/Odluka%20o%20ciljevima%20i%20zadacima%20Fakulteta.pdf
../3.%20Prilozi/Odluka%20NNV%20o%20ukidanju%20SP%20OAS%20MIT.pdf
../3.%20Prilozi/Odluka%20NNV%20o%20ukidanju%20SP%20OAS%20MIT%20DLS.pdf
../3.%20Prilozi/odluka%20NNV%20o%20ukidanju%20SP%20OAS%20MUM%20DLS.pdf
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менаџмента, управљање производњом, квалитетом, променама и развојем, пословна логистика, пословно 
комуницирање, управљање људским ресурсима, маркетинг менаџмент, заштита животне средине и одрживи 
развој, менаџмент малих и средњих предузећа, стратегијски менаџмент, менаџерско одлучивање) и других 
релевантних дисциплина, засновано на претходном образовању и које омогућава коришћење стручне 
литературе; 

- са способношћу решавања конкретних проблема у професионалном раду у производним, услужним и другим 
организацијама, уз употребу научних метода и поступака (нпр. примена алата и техника у инжењерингу ради 
реализације инжењерских пројеката, дефинисање и реализација решења реинжењеринга процеса, мониторинг 
реализације пројекта, дефинисање и преиспитивање производног/услужног програма, избор нових подручја 
деловања, дефинисање тржишних сегмената од интереса и могућности за стицање конкурентских предности, 
развој производа/услуга, избор типова производних процеса и технологија, избор техничких и технолошких 
система, дугорочно и краткорочно планирање капацитета средстава за рад и људских ресурса, организација и 
управљање маркетиншким процесима, организација логистике у производним и пословним процесима, израда 
техничке и технолошке документације, избор материјала, терминирање, решавање проблема у непосредној 
производњи, и др.); 

- оспособљени да прикупљају и тумаче потребне податке; 
- оспособљени да размишљају о релевантним друштвеним, научним или етичким питањима; 
- оспособљени да о свом раду и резултатима рада обавештавају стручну и ширу јавност; 
- који су развили способности неопходне за наставак студија.  
 

ОАС Менаџмент у информационим технологијама, 240 ЕСПБ (традиционално и ДЛС) 

Квалификације које означавају завршетак основних академских студија Менаџмент у информационим 
технологијама, 240 ЕСПБ стичу студенти који: 
- су показали знање у области менаџмента информационих технологија, засновано на претходном образовању на 

нивоу који омогућава коришћење стручне литературе, и које обухвата: систематско познавање и разумевање 
процеса менаџмента, вештине и методе самосталног доношења одлука у процесу управљања високо-
технолошким предузећима; способност конципирања, пројектовања, примене и прилагођавања процеса 
управљања високо-технолошким предузећима из области информационих технологија; 

- су у стању да примене своје знање и разумевање на начин који указује на професионални приступ послу 
дипломираног инжењера менаџмента: способност да координирају и хармонизују организациону структуру и 
технологију у високо-технолошким предузећима; да познају методологију управљања високо-технолошким 
предузећима; да владају употребом информационих технологија у процесу управљања; да су теоријски и 
методолошки оспособљени да стално прате савремена достигнућа у струци; да непрекидно усвајају и развијају 
вештине употребе знања у подручју управљања високо-технолошким предузећима, посебно оних из области 
информационих технологија. 

- имају способност да прикупљају и тумаче потребне податке; 
- имају способност размишљања о релевантним друштвеним, научним или етичким питањима; 
- су способни да о свом раду и резултатима рада обавештавају стручну и ширу јавност; 
- су развили способности неопходне за наставак студија.  
 

ОАС Менаџмент у медијима, 240 ЕСПБ (традиционално и ДЛС) 

Квалификације које означавају завршетак основних академских студија Менаџмент у медијима, 240 ЕСПБ стичу 
студенти који: 
- који су показали знање у области менаџмента у медијима засновано на претходном образовању, на нивоу који 

омогућава коришћење стручне литературе, и које обухвата: разумевање места и улоге медија и њиховог 
доприноса у развоју креативних индустрија; природе и друштвених функција масовних медија и основе 
медијских језика; односа уметности, информационих технологија и менаџмента у концепту креативних 
индустрија; основа естетике масовних и нових медија; теорија и принципа менаџмента, културе говора и 
комуникације, медијских и информационих технологија, аудио-визуелне продукције, новинарства, теорије и 
технологије филма, радија и телевизије, штампе, мултимедија, управљања медијским пројектима, односа с 
јавношћу и других релевантних садржаја; укључујући вредновање, критичко разумевање и примену критичког 
мишљења у пракси менаџмента у медијима; 

- који су у стању да примене своје знање и разумевање на начин који указује на професионални приступ послу 
дипломираног менаџера у култури и медијима и који су оспособљени за решавање сложенијих непредвидивих 
проблемских ситуација у индивидуалном и тимском раду у области менаџмента у култури и медијима; имају 
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развијене комуникацијске способности, изграђену културу говора и управљања односима са јавношћу; користе 
софтвере за припрему за штампу, РТВ и филмску продукцију, обраду звука, дигиталне фотографије, видео 
садржаја, дизајнирање WEB презентација, корисничког интерфејса, интерактивних платформи, WEB и мобилних 
апликација, покретне графике, 2D и 3D анимације; 

- који имају способност да прикупљају и тумаче потребне податке; 
- који имају способност размишљања о релевантним друштвеним, научним или етичким питањима; 
- који су у стању да о свом раду и резултатима рада обавештавају стручну и ширу јавност; 
- који су развили способности које су неопходне за наставак студија.  
 

ОАС Пословна економија, 240 ЕСПБ 

Квалификације које означавају завршетак основних академских студија Пословна економија, 240 ЕСПБ стичу 
студенти: 
- који су показали знање у области пословне економије засновано на претходном образовању, на нивоу који 

омогућава коришћење стручне литературе, и које обухвата: познавање основних економских трендова у 
пословању привредних друштава и услова за укључивање наше привреде у процесе глобалне интеграције, 
основних појмова из пословне математике и метода и техника на њој заснованих за решавање пословних 
проблема у економији и бизнису; знања и вештине неопходна за планирање, организовање, вођење и контролу 
пословних процеса у различитим организацијама; теоријска, практична и апликативна знања и вештине које су 
неопходне  у процесу доношења финансијских одлука и њиховог утицаја на стварање вредности, пословне 
резултате, раст и развој организације...; 

- који су у стању да примене своје знање и разумевање на начин који указује на професионални приступ послу 
дипломираног економисте и који поседују адекватне компетенције, способности и практичне вештине, потребне 
за обављање одговарајућих професионалних задатака у области пословних финансија, рачуноводственог 
пословања, банкарства, осигурања,  управљања предузетничким  активностима, међународне економије,  и др. 

- који имају способност да прикупљају и тумаче потребне податке; 
- који имају способност размишљања о релевантним друштвеним, научним или етичким питањима; 
- који су у стању да о свом раду и резултатима рада обавештавају стручну и ширу јавност; 
- који су развили способности које су неопходне за наставак студија.  
 

4.1.2. Опис квалификације које означавају завршетак мастер академских студија:  
 

НИВО ЗНАЊЕ ВЕШТИНЕ СПОСОБНОСТИ И СТАВОВИ 

7.1 

Поседује високо 
специјализована академска 
и/или стручна знања која се 
односе на теорије, принципе и 
процесе, укључујући 
вредновање, критичко 
разумевање и примену у 
области учења и/или рада као 
основу за научна и примењена 
истраживања 

Решава сложене проблеме на 
иновативан начин који доприноси 
развоју у области учења и/или рада; 
Управља и води сложену комуникацију, 
интеракцију и сарадњу са другима из 
различитих друштвених група; 
Примењује сложене методе, 
инструменте и уређаје релевантне за 
област учења и/или рада као основу за 
научна и примењена истраживања. 

Делује предузетнички и преузима 
руководеће послове; 
Самостално и са пуном одговорношћу води 
најсложеније пројекте; 
Планира и реализује научна и/или 
примењена истраживања; 
Контролише рад и вреднује резултате 
других ради унапређивања постојеће праксе 

 

МАС Инжењерски менаџмент, 60 ЕСПБ 
Квалификације које означавају завршетак мастер академских студија Инжењерски менаџмент, 60 ЕСПБ стичу 
студенти који су: 
- показали високо специјализована академска знања и разумевање у области инжењерског менаџмента (посебно 

знања о управљању пословним процесима, интегрисаним системима менаџмента, пројектовању информационих 
система, савременој пословној комуникацији, дигиталном маркетингу, управљању преузетничким подухватом и 
организационом дизајну), која допуњују знање стечено на основним академским студијама и представљају основу 
за развијање критичког мишљења и примену знања у пракси инжењерског менаџмента; 

- у стању да примене знање у решавању проблема на иновативан начин који доприноси развоју у области 
инжењерског менаџмента, у новом или непознатом окружењу, у организацијама (предузећима) из подручја 
производних, услужних, јавних и других делатности; 

- способни да интегришу знање, решавају сложене проблеме и да расуђују на основу доступних информација 
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које садрже промишљања о друштвеним и етичким одговорностима повезаним са применом њиховог знања и 
судова; 

- способни да имплементирају најсавременија решења научног и технолошког развоја, као и да врше трансфер 
технологија непосредно у производњу; 

- овладали релевантним знањима за имплементацију производних и информационо-комуникационих 
технологија, поседују способност за тимски рад, за мотивацију сарадника, кооперативност; 

- поседују знања и способности за развојно истраживачки рад и одговорно креирање стратешких пројеката, као и 
оспособљени за вођење сложених пројеката изградње и развоја пословних система; 

- способни да наставе своје даље образовање; 
- у стању да на јасан и недвосмислен начин пренесу знање и начин закључивања стручној и широј јавности. 
 

МАС Менаџмент јавних  набавки, 60 ЕСПБ 
Квалификације које означавају завршетак мастер академских студија Менаџмент јавних  набавки, 60 ЕСПБ стичу 
студенти: 
- који су показали знање и разумевање у областима: менаџмента јавних набавки, стратегија јавних набавки, 

финансија јавних набавки, правне регулативе везане за јавне набавке, етике у јавним набавкама, јавног и  
приватног партнерства и др., које допуњује знање стечено на основним академским студијама и представља 
основу за развијање критичког мишљења и примену знања; и оспособљеност за самостални студијски 
истраживачки рад из области  пословне економије;    

- који су у стању да примене знање у решавању проблема у новом или непознатом окружењу и који су овладали 
савременим концептима пословања, методама, стандардима, техникама и вештинама за компетентно 
решавање кључних проблема у области јавних набавки; 

- који имају способност да интегришу знање, решавају сложене проблеме и да расуђују на основу доступних 
информација које садрже промишљања о друштвеним и етичким одговорностима повезаним са применом 
њиховог знања и судова; 

- који су у стању да на јасан и недвосмислен начин пренесу знање и начин закључивања стручној и широј 
јавности.  

 

МАС Менаџмент у здравству, 60 ЕСПБ 
Квалификације које означавају завршетак мастер академских студија Менаџмент у здравству, 60 ЕСПБ стичу 
студенти који: 
- су показали знање и разумевање у области менаџмента у здравству, које допуњује знање стечено на основним 

академским студијама и представља основу за развијање критичког мишљења и примену знања (способност 
опредељивања, структурирања и решавања управљачких проблема у здравственим институцијама, 
коришћењем примерених метода истраживања; примене практичних знања из домена менаџмента у свом 
будућем раду у оквиру здравствене делатности; за управљање здравственим институцијама; примене у пракси 
стечених знања о значају здраве животне средине, здавог стила живота и значају превенције у очувању 
здравља становништва; примене медицинског права у пракси, односно обављање сложених и захтевних 
послова у здравствено-медицинској делатности; интердисциплинарног и мултидисциплинарног повезивања 
научних увида и знања из различитих области (менаџмент, здравство, предузетништво, економија, ИТ и др.) и 
њихове примерене имплементације; 

- су у стању да примене знање у решавању проблема у новом или непознатом окружењу у ширим или 
мултидисциплинарним областима унутар области менаџмента у здравству, радећи у здравственим 
институцијама и институцијама система здравствене заштите; 

- имају способност да интегришу знање, решавају сложене проблеме и да расуђују на основу доступних 
информација које садрже промишљања о друштвеним и етичким одговорностима повезаним са применом 
њиховог знања и судова; 

- су у стању да на јасан и недвосмислен начин пренесу знање и начин закључивања стручној и широј јавности. 
 
МАС Пословна економија, 60 ЕСПБ 
Квалификације које означавају завршетак мастер академских студија Пословна економија, 60 ЕСПБ стичу 
студенти: 
- који су показали напредна академска знања и разумевање у области пословне економије, и то: пословне 

стратегије, корпоративних финансија, стратегијског маркетинга, управљања иновацијама, стратегијског 
менаџмента људских ресурса, корпоративног урављања и других релевантних садржаја, које допуњује знање 
стечено на основним академским студијама и представља основу за развијање критичког мишљења и примену 
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знања; 
- који су у стању да, у новом или непознатом окружењу, примене знање у у решавању практичне проблематике 

пословних, организационих, финансијских, иновативних, маркетинг и менаџмент процеса у оквиру пословних 
система, да своја знања и вештине инкорпорирају у тимски рад на праћење и примену нових научних открића у 
овој области; 

- који имају способност да интегришу знање, решавају сложене проблеме и да расуђују на основу доступних 
информација које садрже промишљања о друштвеним и етичким одговорностима повезаним са применом 
њиховог знања и судова; 

- који су у стању да на јасан и недвосмислен начин пренесу знање и начин закључивања стручној и широј 
јавности.  

 
 
4.1.3. Опис квалификација које означавају завршетак докторских студија   
 

НИВО ЗНАЊЕ ВЕШТИНЕ СПОСОБНОСТИ И СТАВОВИ 

8 

Поседује врхунска теоријска 
и практична знања потребна 
за критичку анализу и 
истраживања у 
фундаменталним и 
примењеним областима 
науке са сврхом 
проширивања и 
редефинисања постојећих 
знања, науке или области 
рада. 

Примењује напредне и 
специјализоване вештине и технике 
потребне за решавање кључних 
проблема у истраживању и за 
проширивање и редефинисање 
постојећег знања или области рада. 
Примењује вештинe комуникацијe 
за објашњавање и критику теорија, 
методологија и закључака, као и 
представљање резултата 
истраживања у односу на 
међународне стандарде и научну 
заједницу. 
Развија нове алате, инструменте и 
уређаје релевантне за област науке 
и рада. 

Самостално вреднује савремене резултате и 
достигнућа у циљу унапређења постојећих, и 
стварања нових модела, концепата, идеја и 
теорија. 
Испољава иновативност, научни и професионални 
интегритет и преданост развоју нових идеја и/или 
процеса који су у средишту контекста рада или 
науке, кроз принцип самовредовања свога рада и 
достигнућа. 
Дизајнира, анализира и имплементира 
истраживања која чине значајан и оригинални 
допринос општем знању и/или професионалној 
пракси. 
Управља интердисциплинарним и 
мултидисциплинарним пројектима. 
Способан је да самостално покрене националну и 
интернационалну сарадњу у науци и развоју. 

 
 
ДАС Пословни менаџмент, 180 ЕСПБ 
Квалификације које означавају завршетак докторских студија Пословни менаџмент, 180 ЕСПБ стичу студенти: 
- који су показали систематско разумевање поља студија у оквиру области менаџмент и бизнис, односно стекли 

врхунскa теоријскa и практична знања која се односе на: методологију научно-истраживачког рада, стратегије 
унапређења конкурентности националне економије и предузећа, концепте, принципе, технологије и активности 
маркетинг менаџмента, улогу менаџмента људских потенцијала у остваривању конкурентске предности 
организација, стратегијске аспекте финансијских одлука, предузетничке стратегије и управљање иновацијама 
од нивоа предузећа до националне економије, теорије и моделе корпоративног управљања, методе 
стратегијског планирања информационих система, неопходна за критичку анализу и оригинална истраживања 
са сврхом проширивања и редефинисања постојећих знања, науке или рада у области пословног менаџмента; 

- који су савладали напредне и специјализоване вештине и методе истраживања: за решавање кључних 
проблема у истраживању и проширивање и редефинисање постојећег знања у области пословног менаџмента 
(самостални и високо квалитетан научни рад, израчунавање и интерпретирање индекса конкурентности, 
разумевање елемената стратегије конкурентности, разумевање комплексних услова и неизвесности у 
маркетинг менаџменту уз примену дигиталних технологија, мерење доприноса управљања људским 
потенцијалима успешности организације, разумевање интеракција финансијског окружења и предузећа, 
принципа максимизирања вредности предузећа и импликација менаџерских одлука на вредност предузећа, 
пружање експертизе у области предузетништва, унапређивање менаџерске праксе имплементацијом 
предузетничког планирања, пројектовање и управљање фазама иновационог процеса, примена концепата и 
метода корпоративног управљања, дефинисање и спровођење стратегије информационих система); 

- који су показали способност конципирања, пројектовања и примене у професионалној пракси пословног 
менаџмента; 

- који су показали способност прилагођавања процеса истраживања уз неопходан степен академског 
интегритета; 

- који су оригиналним истраживањем и радом постигли остварење које проширује границе знања, које је 
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објављено и које је референца на националном и међународном нивоу;  
- који су способни за критичку анализу, процену и синтезу нових и сложених идеја; 
- који могу да пренесу стручна знања и идеје колегама, широкој академској заједници и друштву у целини; 
- који су у стању да у академском и професионалном окружењу промовишу технолошки, друштвени или културни 

напредак. 
 
 
4.2.1. Сваки студијски програм је повезана и усклађена целина која обухвата циљеве, структуру и садржај, 
политику и процедуру уписа студената, методе учења и начин провере знања, исходе учења и компетенције 
студената.  

4.2.2. Факултет је осигурао да сви програми испуњавају основне стандарде квалитета и да између њих постоји 
потребан степен усаглашености.  

4.2.3. Факултет објављује циљеве сваког од студијских програма који остварује, који укључују постизање одређених 
знања и стручности и методе за њихово стицање, као и развој креативних способности и овладавање 
специфичним практичним вештинама, потребним за развој каријере.   

4.2.4. Студијски програми имају усклађену структуру одговарајуће ширине и дубине и примерене методе учења.  

4.2.5. Факултет редовно планира и вреднује резултате својих студијских програма, на основу утврђених циљева и 
расположивих средстава, у складу са Правилником за самовредновање и оцењивање квалитета. 

4.2.6. Факултет перманентно развија, унапређује и преиспитује садржаје својих студијских програма, у чему 
одлучујућу улогу има наставно особље, у складу са Правилником за самовредновање и оцењивање квалитета. 

4.2.7. Сваки предмет из студијског програма исказује се бројем ЕСПБ бодова. Обим студија изражава се збиром 
ЕСПБ бодова, у складу са Законом. Између различитих студијских програма, у оквиру истог степена и врсте 
студија може се вршити преношење ЕСПБ бодова, у складу са Правилником о преношењу ЕСПБ и признавању 
испита. 

4.2.8. Факултет има процедуре за усвајање и анализу студијских програма утврђене Статутом и Правилником за 
самовредновање и оцењивање квалитета. 

 

Табеле и Прилози за стандард 4:  

Табела 4.1. Листа студијских програма који су акредитовани од 2011. године у високошколској институцији 
 

Прилог 4.1. Одлуке о прихватању студијских програма за које се тражи акредитација у моменту подношења 
захтева за акредитацију усвојене од стране стручних органа Установе  
Прилог 4.2. Уверења о акредитацији студијских програма  у Установи од 2011. 
 

 

Стандарди 

../3.%20Prilozi/Pravilnik%20%20o%20samovrednovanju%20FAM.pdf
../3.%20Prilozi/Pravilnik%20o%20prenosenju%20ESPB%20bodova%20i%20priznavanju%20ispita.pdf
../3.%20Prilozi/Pravilnik%20o%20prenosenju%20ESPB%20bodova%20i%20priznavanju%20ispita.pdf
../2.%20Tabele/Tabela%204.1.docx
../3.%20Prilozi/Prilog%204.1.docx
../3.%20Prilozi/Prilog%204.2.%20Odluke%20o%20akreditaciji%20SP
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Стандард 5: Научноистраживачки и уметнички рад 

Високошколска установа која остварује академске студије има организован научноистраживачки и уметнички рад. 

 
5.1. Факултет за менаџмент се бави наставом, базичном науком и истраживачко-развојним пројектима. 
Непрекидно осмишљава, припрема и реализује научно-истраживачке и уметничке, стручне и друге врсте 
програма, као и националне и међународне пројекте.  
Факултет је одлуком Министарства просвете, науке и технолошког развоја, Одбора за акредитацију 
научноистраживачких организација, бр. 660-01-00007/38 од 12.07.2018. године, акредитован за обављање 
научно истраживачке делатности. 
 
5.2. Поступак и критеријуми за систематско праћење и оцењивање обима и квалитета научно-истраживачког и 
стручног рада наставног особља на Факултету утврђени су Правилником за самовредновање и оцењивање 
квалитета (чл. 48.). 
 
5.3. Садржај и резултати научних, истраживачких и стручних активности и пројеката, који се реализују на 
Факултету усклађен је са мисијом, визијом и стратешким циљевима Факултета, са националним и европским 
циљевима високог образовања и са стандардима квалитета научноистраживачког и стручног рада утврђених 
актима Факултета. 
 
5.4. Знања и резултати до којих наставници и сарадници долазе спровођењем научно-истраживачких и стручних 
активности, индивидуално или у оквиру пројеката се, у циљу актуелизовања и унапређења наставе, 
имплементирају у постојећи наставни процес на свим студијским програмима. 
 
5.5. Факултет активно подстиче своје наставнике и сараднике на што интензивније бављење научно-
истраживачким радом, тако што обезбеђује правне, организационе, техничке и финансијске услове за научно-
истраживачки рад и, између осталог, објављује публикације у којима сe презентују резултати научно-
истраживачког рада наставника и сарадника, у складу са Правилником о научно-истраживачкој делатности. 
 
5.6. Факултет од свог оснивања до данас обавља и подстиче издавачку делатност у оквиру својих могућности. 
Издавачка делатност Факултета обухвата издавање уџбеника, монографија, зборника радова, периодичних 
публикација, као и других публикација и материјала намењених образовном, научном и стручном раду чији су 
аутори наставници и сарадници запослени на Факултету. Издавачка делатност регулисана је Правилником о 
уџбеницима и другим наставним средствима. 
 

Табеле и Прилози за стандард 5:  

Табела 5.1. Листа сарадника на Установи  укључених у научноистраживачке, стручне  и уметничкоистраживачке 
пројекте који се тренутно реализују на Установи 
Табела 5.2. Збирни преглед научноистраживачких, уметничких и стручних  резултата на Установи у претходној 
календарској години 
 

Прилог 5.1. План научно-истраживачког или уметничко-истраживачког рада у Установи 
Прилог 5.2. Документ о акредитацији Установе као НИО 
Прилог 5.3. Годишњи извештај Установе или сродан документ  
Прилог 5.4. Списак најзначајнијих објављених резултата у Установи за претходну календарску годину 
(систематисан по ознакама ресорног Министарства, не више од 50 референци)  
Прилог 5.4.а. Општи акт установе којим је регулисана научно-истраживачка односно уметничко-истраживачка 
делатност 
Прилог 5.4.б.  План  усавршавања научног односно уметничког подмлатка за акредитациони период  
Прилог 5.4.в. Резултати научно-истраживачког односно уметничко-истраживачког рада у последњих пет година 
 

 
Стандарди 
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Стандард 6: Наставно особље 

Високошколска установа запошљава наставнике, истраживаче и сараднике који својом научном, уметничком 
и наставном делатношћу омогућавају испуњење циљева установе. Наставно особље компетентно остварује 
студијске програме. Наставници имају обавезу да усавршавају своје наставничке, научне и уметничке 
компетенције. 

6.1. Факултет за менаџмент Сремски Карловци, Универзитета “Унион - Никола Тесла” Београд ангажује 
укупно 48 наставника (од чега 38 у пуном, 5 у непуном радном односу, а 5 у допунском раду). Сви 
наставници у радном односу са пуним радним временом имају наставна звања у категоријама: доцент, 
ванредни професор и редовни професор, наставник страног језика и наставник вештина. 
 

6.2. Укупан број наставника је довољан да покрије укупан број часова наставе на студијским програмима које 
Факултет реализује, тако да наставници остварују просечно 5,96 часова активне наставе недељно.  

Од укупног броја часова активне наставе на свим студијским програмима 92,67% изводе наставници у 
радном односу са пуним радним временом. 
 

Табеле 6.1-6.3. Оптерећење наставника на нивоу обухвата акредитације, као и остали подаци на нивоу Установе дати 
су у Извештају софтвера НАТ 2019.  

 

6.3. Звања сарадника на Факултету су: сарадник у настави, асистент и асистент са докторатом. Факултет за 
потребе реализације студијских програма ОАС ангажује и сараднике ван радног односа - демонстраторе. 

Укупан број сарадника ангажованих на реализацији наставе износи 25, од којих је 16 у сталном радном 
односу и 9 у допунском радном односу. 

Укупан број сарадника на Факултету одговара потребама остварења студијских програма, при чему сваки 
сарадник остварује просечно 7,19 часова активне наставе недељно.  
 

Табеле 6.4-6.6. Оптерећење сарадника на нивоу обухвата акредитације, као и остали подаци на нивоу Установе дати су 
у Извештају софтвера НАТ 2019. 

 
6.4. Научне и стручне квалификације наставног особља Факултета одговарају образовно-научној области и 
нивоу њихових задужења.  

 

6.5.-6.7. Квалитет наставника и сарадника Факултет обезбеђује се применом Правилника о начину, поступку 
и ближим условима стицања звања и заснивања радног односа наставника и сарадника, у складу са 
Законом о високом образовању и стандардима за акредитацију.  

 
6.9. Факултет обезбеђује наставницима и сарадницима услове за научно и професионално напредовање и 
развој. Факултет обезбеђује наставницима и сарадницима услове за научни и истраживачки рад, учешће на 
домаћим и међународним научним скуповима, прикупљање потребне литературе, планирање и извођење 
истраживања, публиковање одговарајућих монографија, уџбеника и скрипти, објављивање стручних и 
научних радова, уз обавезну рецензију у домаћим и страним часописима.  

 

Табеле и Прилози за стандард 6:  

ТАБЕЛЕ 6.0. УКУПНИ ПОДАЦИ О НАСТАВНОМ ОСОБЉУ У УСТАНОВИ И БРОЈУ ПРЕДМЕТА У 
ОБУХВАТУ АКРЕДИТАЦИЈЕ  – ПРЕМА НАТ 2019  

 

Табела 6.1.  Листа наставника ангажованих са пуним радним временом 
Табела 6.2.  Листа наставника ангажованих са непуним радним временом 
Табела 6.3. Листа осталих ангажованих наставника (допунски рад, гостујући професори, професори 
емиритуси, радници са научним звањем...) 
Табела 6.4.  Листа сарадника ангажованих са пуним радним временом 
Табела 6.5.  Листа сарадника ангажованих са непуним радним временом  НЕМА 
Табела 6.6. Листа осталих ангажованих сарадника (допунски рад...) 
Табела 6.7. Збирни преглед броја наставника по областима, ужим научним, уметничким областима односно 

../4.%20Izvestaji%20o%20parametrima%20VU%20-%20NAT%202019/Tabela%206.1-6.3%20Opterecenje%20nastavnika.pdf
../4.%20Izvestaji%20o%20parametrima%20VU%20-%20NAT%202019/Tabela%206.4-6.6%20Opterecenje%20%20saradnika.pdf
../3.%20Prilozi/Pravilnik_o_nacinu_i_postupku_sticanja_zvanja.pdf
../3.%20Prilozi/Pravilnik_o_nacinu_i_postupku_sticanja_zvanja.pdf
../4.%20Izvestaji%20o%20parametrima%20VU%20-%20NAT%202019/Sadrzaj.docx
../2.%20Tabele/Tabela%206.1.doc
../2.%20Tabele/Tabela%206.2.doc
../2.%20Tabele/Tabela%206.3.doc
../2.%20Tabele/Tabela%206.4.doc
../2.%20Tabele/Tabela%206.6.doc
../2.%20Tabele/Tabela%206.7.docx
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стручним областима 
Табела 6.8. Организација наставе за студијске програме 
 

Прилог 6.1. 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 6.2. Правилник о избору наставног особља 
Прилог 6.3. Уговори о раду, избори у звања, дипломе, сагласности, изјаве, МА и М1/М2, наставника са пуним 
радним временом. 
Прилог 6.4. Уговори о раду, избори у звања, дипломе, сагласности, изјаве, МА и М1/М2, наставника са 
непуним радним временом. 
Прилог 6.5. Уговори о ангажовању, избори у звања, сагласности и изјаве, наставника - допунски рад. 
Прилог 6.6. Уговори о раду, избори у звања, дипломе, сагласности, изјаве, МА и М1/М2, сарадника са пуним 
радним временом. 
Прилог 6.7. Уговори о раду, избори у звања, дипломе, сагласности, изјаве, МА и М1/М2, сарадника са 
непуним радним временом - НЕМА 
Прилог 6.8. Уговори о ангажовању, избори у звања, сагласности и изјаве, сарадника   - допунски рад  
 

 

Стандарди 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

../2.%20Tabele/Tabela%206.8.docx
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Стандард 7: Ненаставно особље 

Високошколска установа има ненаставно особље које својим стручним и професионалним радом обезбеђује 
успешну реализацију студијских програма и циљева установе.   

 
7.1. Факултет за менаџмент Сремски Карловци, Универзитета “Унион - Никола Тесла” Београд има 
ненаставно особље, које стручним и професионалним радом обезбеђује успешну реализацију студијских 
програма и циљева Факултета.  

Стручне службе Факултета обављају правне, кадровске и опште послове, послове везане за студентска 
питања, финансијско-рачуноводствене, библиотечке, административне, техничке и помоћне послове. 
Организациону јединицу стручних служби чине: 
- Секретар Факултета;  
- Служба за опште послове; 
- Студентска служба; 
- Финансијско-рачуноводствена служба; 
- Техничка служба и 
- Библиотека. 

Факултет запошљава два библиотекара са високим образовањем и положеним стручним испитом и једног 
књижничара. 
 
7.2. Факултет организује студентску службу са пет извршилаца, којом руководи шеф службе, са високим 
образовањем. 
 
7.3. Факултет има једног извршиоца са високим образовањем на пословима информатичког система – 
руководилац рачунарског центра и једног извршиоца на пословима одржавања инфраструктуре 
система студија на даљину (систем администратор). 
 
7.4. Факултет има једног извршиоца (дипломираног правника) на пословима секретара и једног на осталим 
правним, кадровским и општим пословима. Факултет запошљава једног извршиоца на пословима 
Референта за подршку студентима из осетљивих група. 
 

Табеле и Прилози за стандард 7:  

Табела 7.1. Збирни преглед ненаставног особља по звањима и радним местима у  високошколској установи  
Табела 7.1А (Поље: Природно-математичке науке, Техничко-технолошке науке) Листа стручних сарадника 
који учествују у реализацији лабораторијских експерименталних вежби са студентима – нема 
 

Прилог 7.1. 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 7.2. Уговори о раду ненаставног особља и остало (дипломе, МА и М1/М2) 

 

 

Стандарди 
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Стандард 8: Студенти 

Сагласно основним задацима високошколска установа утврђује услове за упис студената и на основу тога 
врши избор кандидата. Високошколска установа обезбеђује потребне услове студентима за успешно 
савладавање студијских програма.  

 
8.1. Упис студената на студије на Факултету спроводи се на основу конкурса. Конкурс садржи: број студената 
за сваки студијски програм, услове уписа, мерила за утврђивање редоследа, начин и време полагања 
пријемног испита, начин и рокове за подношење жалбе на утврђени редослед, рок за упис примљених 
кандидата и висину школарине. 
 
8.2. Број студената усклађен је са кадровским, просторним и техничко-технолошким могућностима Факултета  
и приказан је у Табели 8.1.  
 
8.3. У прву годину основних академских студија може се уписати лице које има средње образовање и 
положен пријемни испит – Тест општег знања и информисаности, у складу са Статутом Факултета и 
Правилником о упису. 
Редослед кандидата за упис утврђује се на основу општег успеха постигнутог у средњем образовању (минимум 
16, а максимум 40 бодова) и резултата постигнутих на Тесту општег знања и информисаности (максимум 60 
бодова).  
Право уписа стиче кандидат који је на коначној ранг листи рангиран у оквиру броја утврђеног за упис, а стекао 
је минимум 31 бод. Учесник конкурса може поднети приговор декану Факултета на регуларност конкурса, 
регуларност испита и редослед кандидата за упис у прву годину основних студија. 
 
На прву годину мастер академских студија може се уписати лице које је завршило основне академске студије 
и остварило 180 ЕСПБ, односно 240 ЕСПБ. Општи услови, начин и поступак уписа студената на мастер студије 
регулисану су Правилником о упису, као и Правилником о мастер академским студијама, а ближи студијским 
програмом. 
Правилником о мастер академским студијама (члан 10.) предвиђено је вредновање студијског програма 
основних академских студија које је кандидат завршио, односно утврђивање да ли је студијски програм 
одговарајући тј. да ли кандидат може да конкурише за упис на дати студијски програм мастер академских 
студија.  
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. 
 
На докторске академске студије може се уписати лице које има завршене претходне степене академских 
студија у најмањем обиму од 300 ЕСПБ бодова, које је показало склоност ка научном раду и које има просечну 
оцену на претходним студијама најмање осам (8). Ближи услови, начин и поступак уписа студената на 
докторске студије регулисану су Правилником о упису и Правилником о о докторским академским студијама и 
поступку израде и одбране докторске дисертације. 
 
8.4. На Факултету се континуирано прати успех студената на студијским програмима и у испуњавању 
предиспитних и испитних обавеза на сваком наставном предмету појединачно. Предузимају се мере подршке 
уколико дође до незадовољавајућег успеха студената. 
 
8.5. Рад студената и успешност у савладавању предмета континуирано се прати током наставе и оцењује. За 
сваки облик активности и испуњењем предиспитних обавеза и полагањем испита, студент може остварити 
највише 100 поена. Предметни наставник је обавезан да на почетку наставе упозна студенте са методологијом 
у организовању наставе, праћења и оцењивања, карактером и садржином испита, структуром укупног броја 
поена и начином формирања оцене. У укупном броју поена, предиспитне обавезе учествују са најмање 30 
поена. 
 
8.6. Лице које заврши студије стиче одговарајући академски, односно научни назив у складу са Законом и 
Статутом (чл. 97). Својство студента престаје у случајевима предвиђеним Законом и Статутом. 

../2.%20Tabele/Tabela%208.1.doc
../3.%20Prilozi/Prilog%203.1.%20Statut.pdf
../3.%20Prilozi/Pravilnik%20o%20upisu.pdf
../3.%20Prilozi/Pravilnik%20o%20upisu.pdf
../3.%20Prilozi/Pravilnik%20o%20master%20studijama.pdf
../3.%20Prilozi/Pravilnik%20o%20upisu.pdf
../3.%20Prilozi/Pravilnik%20о%20doktorskim%20studijama.pdf
../3.%20Prilozi/Pravilnik%20о%20doktorskim%20studijama.pdf
../3.%20Prilozi/Prilog%203.1.%20Statut.pdf


18 
 

 
8.7. Факултет пружа додатну подршку студентима из осетљивих група, у складу са Правилником о 
критеријумима и начинима пружања подршке студентима из осетљивих друштвених група.  
Факултет има једног извршиоца са високим образовањем на пословима планирања подршке (одлука). 
 

Табеле и Прилози за стандард 8:  

Табела 8.1. Преглед броја студената по студијским програмима по годинама који студирају на Установи 
Табела 8.2. Преглед броја студената  Установе  који су стекли диплому у претходне три школске године 
Табела 8.3Б. Статистички подаци о напредовању студената  на Установи (студије првог степена са 240 ЕСПБ) 
Табела 8.3Д. Статистички подаци о напредовању студената на Установи (студије другог степена са 60 ЕСПБ)  
Табела 8.3Ж. Статистички подаци о напредовању студената  на Установи  (студије трећег степена са 180 
ЕСПБ)  
 

Прилог 8.1.  Конкурс за упис студената у текућу школску годину за студијске програме Установе 
Прилог 8.2. Решење о именовању комисије за пријем студената на студијске програме Установе 
Прилог 8.3. Ранг листа  студената уписаних на Установи у претходној школској години 
Прилог 8.4. Евиденција пролазности и положених испита по предметима и годинама студената Установе 
Прилог 8.5.  Подаци о студентском парламенту Установе 

 

Стандарди 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

../3.%20Prilozi/Pravilnik%20o%20pruzanju%20podrske%20studentima%20iz%20osetljivih%20grupa.pdf
../3.%20Prilozi/Pravilnik%20o%20pruzanju%20podrske%20studentima%20iz%20osetljivih%20grupa.pdf
../3.%20Prilozi/Odluka%20lice%20za%20rad%20sa%20oset%20grupama.png
../2.%20Tabele/Tabela%208.1.doc
../2.%20Tabele/Tabela%208.2.doc
../2.%20Tabele/Tabela%208.3Б.doc
../2.%20Tabele/Tabela%208.3Г.doc
../2.%20Tabele/Tabela%208.3Ж.doc
../3.%20Prilozi/Prilog%208.1%20Konkurs%202020-21.pdf
../3.%20Prilozi/Prilog%208.2.%20Resenje%20o%20imen%20Komisije%20za%20upis.pdf
../3.%20Prilozi/Prilog%208.3.%20Rang%20liste.pdf
../3.%20Prilozi/Prilog%208.4%20Evidencija%20prolaznosti.pdf
../3.%20Prilozi/Prilog%208.5.%20Podaci%20o%20studentskom%20parlamentu.docx
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Стандард 9: Простор и опрема 

Високошколска установа обезбеђује простор и опрему неопходне за квалитетно извођење свих облика 
наставе. Стандарди простора и опреме одређују се по образовно-научним, односно образовно-уметничком 
пољу.   

 

9.1. Факултет обезбеђује простор у сопственом власништву на адреси Његошева 1а, Сремски Карловци 
у укупној површини од 3.168,47м2, за извођење наставе у две смене. Укупан број студената на свим 
студијским програмима је 1233 (односно 1165, искључујући студенте који студирају на даљину), из чега се 
може закључити да је обезбеђен бруто простор од 2,72м2 по студенту. 

Факултет има амфитеатре, учионице, рачунарске лабораторије, аудио и ТВ студио, у складу са потребама 
образовног процеса, библиотечки простор и читаоницу, радни простор за наставнике и сараднике, и место 
у амфитеатру, учионици и лабораторији за сваког студента. 

Простор је приступачан за студенте, наставнике и остало особље са отежаним кретањем (рампа на улазу и 
лифт), а у складу са Правилником о техничким стандардима приступачности („Сл. гласник РС“, бр. 
46/2013), односно принципом универзалног дизајна.   

 
9.2. Факултет обезбеђује простор за административне послове, од чега су две канцеларије за потребе 
студентске службе и секретаријата.  
 
9.3. Простор који Факултет обезбеђује за потребе наставе и управе задовољава урбанистичке, техничко-
технолошке и хигијенске услове и поседује Употребну дозволу. 

 

9.4. Факултет располаже адекватном, савременом и специфичном техничком опремом неопходном за  
квалитетно извођење наставе: две рачунарске лабораторије опремљене са укупно 34 рачунарa, 
паметним таблама, видео-пројекторима...; аудио и ТВ студиом са комплетном опремом за снимање и 
обраду аудио и видео садржаја. Свака сала за извођење наставе има могућност коришћења наставне 
опреме (рачунари, лап-топови, видео пројектори и паметне табле). Факултет располаже и опремом за 
потребе висококвалитетног рада управе и стручних служби. 
 

9.5. Факултет обезбеђује опрему и извођење наставе у складу са здравственим и сигурносним 
стандардима, о чему обавештава студенте.  
 

9.6. Студентима је на располагању и посебна просторија, тзв. Hub, коју користе за активности Студентског 
парламента и слободне активности.  

 

Табеле и Прилози за стандард 9:  

Табела 9.1. Листа просторија са површином у високошколској установи  
Табела 9.1А. Спецификација лабораторијског простора који високошколска установа обезбеђује за 
извођење експерименталне наставе (Поље: Природно-математичке, техничко-технолошке и медицинске  
науке). 
Табела 9.2.  Листа вредније опреме која се користи у наставном процесу у високошколској установи   
Табела 9.3.  Листа капиталне опреме која се користи у наставном процесу студената у Установи (опрема 
вредна више од 100.000  EUR) - НЕМА. 
 
Прилог 9.1. Доказ о власништву, уговори о коришћењу или уговори о закупу  
Прилог 9.2. Извод из књиге инвентара 

 

Стандарди 

 

 

 

../3.%20Prilozi/odluka%20-%20rad%20u%202%20smene.pdf
../3.%20Prilozi/Prilog%209.1.%20Prostor/Upotrebna%20dozvola.pdf
../2.%20Tabele/Tabela%209.1.docx
../2.%20Tabele/Tabela%209.1a.docx
../2.%20Tabele/Tabela%209.2.docx
../3.%20Prilozi/Prilog%209.1.%20Prostor
../3.%20Prilozi/Prilog%209.2.Izvod%20iz%20knjige%20inventara.pdf
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Стандард 10: Библиотека, уџбеници и информатичка подршка 

Високошколска установа има одговарајућу библиотеку снабдевену потребним уџбеницима за извођење 
наставе и информатичке ресурсе и сервисе које користи у циљу испуњења основних задатака.  

 

10.1. Факултет има библиотеку са читаоницом, снабдевену литературом, која својим нивоом и обимом 
обезбеђује подршку наставном процесу и научно-истраживачком раду. Библиотека располаже са 1510 
библиотечких јединица из области из којих се изводи наставни процес. Библиотечки фонд се стално 
допуњује и иновира. 
 
10.2. Факултет обезбеђује покривеност свих предмета одговарајућом уџбеничком литературом, училима и 
помоћним наставним средствима, на време и у броју довољном да се обезбеди нормално одвијање 
наставног процеса. Један број основних уџбеника обезбеђује се студентима путем сопствене издавачке 
делатности, а помоћна литература, посебно страна, се обезбеђује одговарајућим набавкама за 
факултетску библиотеку. У циљу подизања квалитета уџбеника и њиховог прилагођавања новим 
студијским програмима, Факултет је донео Правилник о уџбеницима и другим наставним средствима.   
 
10.3. Факултет располаже информатичком опремом, неопходном за студирање и научно-истраживачки рад, 
савременом и на високом нивоу, која се стално обнавља, што је и разумљиво с обзиром на чињеницу да се 
на Факултету одвијају студијски програми из области информационих технологија и медија. Факултет 
обезбеђује две рачунарске учионице са 34 рачунара са приступом интернету. Брзи приступ интернету 
обезбеђен је запосленима на њиховим радним местима, а студентима у рачунарским учионицама, 
читаоници и просторијама Студентског парламента. 
 
10.4. У циљу ефективног коришћења библиотеке и осталих информационих ресурса и база података, 
Факултет обезбеђује неопходну обуку наставника, сарадника и студената. 

 

Табеле и Прилози за стандард 10:  

Табела 10.1. Збирни преглед броја библиотечких јединица у високошолској установи 
Табела 10.2.  Збирни преглед броја уџбеника по областима (на српском и другим језицима)  који су 
доступни студентима 
 

Прилог 10.1. Извод из библиотечке књиге инвентара Установе 
Прилог 10.2. Изјава о поседовању рачунарске лабораторије и броја рачунара за установу 
 

 

Стандарди 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

../3.%20Prilozi/Prilog%2011.3.%20Pravilnik%20o%20udzbenicima.pdf
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Стандард 11: Унутрашњи механизми за осигурање квалитета 

Високошколска установа доноси и реализује стратегију обезбеђења квалитета у своме раду.  

 

11.1. Савет Факултета утврдио је дана 28.09.2020. јасно и подробно формулисану Стратегију обезбеђења 
квалитета, која је доступна јавности на сајту Факултета. Стратегија обухвата најважније области у 
делатности Факултета: студијске програме, наставу, истраживање, вредновање студената, уџбенике и 
литературу, ресурсе, ненаставну подршку и процес управљања. Наставно-научно веће Факултета је 
08.03.2019. године донело Правилник за самовредновање и оцењивање квалитета, којим се уређују тела, 
стандарди, начини и поступци за праћење, обезбеђивање, унапређење и развој квалитета студијских 
програма, наставе и услова рада на Факултету. 
 
11.2. Факултет укључује све заинтересоване стране у процес креирања Стратегије обезбеђења 
квалитета. Субјекти обезбеђења квалитета су: студенти, наставници и сарадници, катедре, ненаставно 
особље, декан, Наставно-научно веће, Комисија за обезбеђење квалитета и екстерни субјекти (послодавци, 
државни органи, привредна удружења, експерти, консултанти и сл.), а њихова права и обавезе ближе се 
дефинишу Статутом и Правилником за самовредновање и оцењивање квалитета.   
 
11.3. Веће Факултета образује Комисију за обезбеђење квалитета, која у складу са Статутом има пет 
чланова, од чега три из реда наставног, један из ненаставног особља и један представник студената. 
Делокруг рада Комисије утврђен је Статутом и Правилником за самовредновање и оцењивање 
квалитета. 
 
11.4. Факултет спроводи у пракси утврђену Стратегију обезбеђења квалитета у складу са Правилником 
за самовредновање и оцењивање квалитета, предузима потребне активности за њену реализацију и мере 
за отклањање уочених неправилности. Факултет посебно прати квалитет извођења наставе, обављања 
испита, успешност студената у студирању у целини и на појединачним предметима, квалитет уџбеника и 
предузима потребне мере за отклањање уочених недостатака.  
 
11.5. У складу са Статутом и Правилником за самовредновање и оцењивање квалитета студенти имају 
активну улогу у доношењу и спровођењу Стратегије обезбеђења квалитета, при чему је од посебног значаја 
оцена квалитета наставног процеса која се утврђује анкетирањем студената.  
 
11.6. Самовредновање је саставни део Стратегије обезбеђења квалитета и спроводи се у интервалима 
од највише три године. У поступку самовредновања разматра се и оцена студената о квалитету наставног 
процеса.  
 
11.7. Факултет је донео Правилник о уџбеницима и другим наставним средствима. 

 

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 – ако постоји. – НЕМА 
 

Прилог 11.1. Извештај о резултатима самовредновања у Установи 
Прилог 11.1.а Одлука о усвајању Извештаја о самовредновању Установе 
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 
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Стандард 12: Извори финансирања 

Извори финансирања високошколске установе довољни су да обезбеде квалитетно извођење наставе 
најмање за период трајања студијског програма.  

 

12.1. Факултет остварује позитивне финансијске резултате, а у прилогу су приказани резултати за период 
од последње три године.  
 
12.2. Факултет усваја финансијски план, који чини саставни део пословног плана Факултета. Финансијски 
план садржи јасно представљене будуће планиране приходе и расходе, по врстама и динамици, за период 
законом прописаног трајања студијског програма. Предлог финансијског плана разматра Наставно-научно 
веће и коначно усваја Савет Факултета. Финансијски план је доступан јавности. Завршни рачун усваја Савет 
Факултета у законски утврђеном року.  
 
12.3. Факултет је од свог оснивања пословао позитивно, без узимања позајмица или кредита, 
финансирајући све активности из сопствених прихода или сопствених резерви. У складу са Законом о 
високом образовању, Факултет има одговарајућу банкарску гаранцију. 
 

Прилози за стандард 12:  

Прилог 12.1. Финансијски извештаји за последње три године Установе 
Прилог 12.2. Финансијски план за текућу годину Установе 
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Стандард 13: Јавност у раду 

Високошколска установа објављује потпуну, прецизну, јасну и доступну информацију о свом раду која је 
намењена студентима, потенцијалним студентима и осталим заинтересованим лицима. 

 
13.1. Факултет објављује информације које омогућавају актуелним и потенцијалним студентима да донесу 
одговарајуће одлуке о свом образовању (информатори, веб презентација...).  
 
13.2. Факултет на својој веб презентацији https://www.famns.edu.rs/ објављује циљеве, очекиване образовне 
исходе, опис студијских програма и предмета, услове уписа и преноса ЕСПБ бодова, износ школарине, 
статус Факултета, податке о акредитацији, стратегију обезбеђења квалитета, финансијске резултате и 
друге релевантне податке. 
 
13.3. Факултет објављује листу чланова управе, наставника и сарадника, са подацима о њиховим 
квалификацијама и ангажовању, на страници https://www.famns.edu.rs/akademsko-osoblje/. 
 
13.4. Факултет има веб презентацију на адреси https://www.famns.edu.rs/, идентичну на оба алфабета, на 
српском и енглеском језику, која испуњава основне техничке стандарде приступачности. 
 
13.5. Универзитет „Унион – Никола Тесла“ је установио дигитални репозиторијум, у коме се трајно чувају 
електронске верзије одбрањених докторских дисертација. 

 

Прилози за стандард 13:  

Прилог 13.1. Информатор за студенте - Установе, Водич за студенте, сајт Установе итд. 
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