
СТРУКТУРА СТУДИЈСКОГ ПРОГРАМА 

 

Назив студијског програма докторских академских студија је ПОСЛОВНИ 

МЕНАЏМЕНТ. Траје три године (шест семестара) и има укупно 180 ЕСПБ.  

Циљ студијског програма је образовање научно-истраживачких кадрова и стручњака, 

компетентних за самосталан и високо квалитетан научно-истраживачки рад у области 

пословног менаџмента, водеће и најсложеније послове у високошколским установама, 

институтима, привредним организацијама, иновационим центрима, јавном сектору.  

Исходи процеса учења су врхунска теоријска и практична знања потребна за критичку 

анализу и оригинална истраживања у области пословног менаџмента и напредне и 

специјализоване вештине и технике за решавање кључних проблема у истраживању, а све 

са сврхом проширивања и редефинисања постојећег знања у области пословног менаџмента; 

способности и ставови за самостално вредновање савремених резултата и достигнућа у циљу 

унапређења постојећих и стварања нових модела, концепата, идеја и теорија у пословном 

менаџменту; иновативност, научни и професионални интегритет и преданост развоју нових 

идеја и/или процеса у пословном менаџменту.  

Научни назив који студент стиче након завршетка студијског програма је Доктор наука – 

менаџмент и бизнис (Др). 

Услови уписа на студијски програм су претходно остварених најмање 300 ЕСПБ на 

основним и мастер академским студијама и ближе су дефинисани Статутом и Правилником 

о докторским академским студијама и поступку израде и одбране докторске дисертације. 

Листа предмета: I година: два обавезна предмета (Методологија научно-истраживачког рада, 

Стратегија конкурентности), два изборна предмета од понуђених четири (Маркетинг 

менаџмент, Управљање и развој људских потенцијала, Стратегијски финансијски менаџмент, 

Предузетничке стратегије и управљање иновацијама). II година: један изборни предмет од два 

понуђена (Теорије корпоративног управљања, Стратегијско планирање информационих 

система); Семинарски рад; Рад у релевантном научном часопису; Ауторско учешће у научном 

скупу. III година: Докторска дисертација (теоријске основе); Докторска дисертација 

(студијско истраживачки рад); Докторска дисертација (израда и одбрана). Оквирни садржај 

предмета дат је у Књизи предмета. 

Начин извођења студија је путем активне наставе (предавања и студијски истраживачки 

рад), самосталног рада студента, израде докторске дисертације, итд. Настава је интерактивног 

карактера, кроз примену савремених истраживачких метода: студије случаја, симулације, 

дискусије са акцентом на изражавању и критичком мишљењу, израду семинара, пројектних 

задатака. Студијски истраживачки рад је у функцији непосредног оспособљавања за 

истраживање и писање научних радова. 

Предмети су исказани кроз бодовну вредносту складу са Европским системом преноса 

бодова, где 1 бод одговара приближно 30 сати студијске активности студента,  и носе по 15 

ЕСПБ, осим докторске дисертације. 

Докторска дисертација је завршни део студијског програма и исказана је кроз вредност од 

60 ЕСПБ. 

Предуслови за упис појединих предмета дати су у Књизи предмета. 

Начин избора предмета из других студијских програма на истом или другом универзитету 

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

студија Наставно-научно веће је утврдило на основу критеријума сходно Закону о високом 

образовању и Статуту Факултета.  

Оригиналност докторске дисертације утврђује се у складу са актима Факултета. 

 


