
СВРХА СТУДИЈСКОГ ПРОГРАМА 

 

Сврха студијског програма докторских студија је развој науке у области менаџмента и 

бизниса и критичког мишљења и образовање висококомпетентних кадрова - доктора наука 

у области менаџмента и бизниса, оспособљених да самостално воде оригинална и научно 

релевантна истраживања у области пословног менаџмента, развијају нове технологије и поступке 

који доприносе општем развоју друштва, и критички процењују друга истраживања, који су 

компетентни за рад и деловање у високошколским установама, институтима, привредним 

организацијама, иновационим центрима, јавном сектору.  

 

Студијски програм докторских студија Пословни менаџмент је конципиран тако да обезбеђује 

стицање компетенција које су друштвено оправдане и корисне, односно врхунских 

теоријских и практичних знања, напредних и специјализованих вештина и техника, способности 

и ставова, а које се односе на: самосталан и квалитетан научно-истраживачки рад; стратегије 

унапређења конкурентности националне економије и привредних субјеката; маркетинг 

менаџмент на глобалном динамичком тржишту; менаџмент људских потенцијала у 

остваривању конкурентске предности савремених организација; стратешко управљање 

финансијама предузећа; предузетничке стратегије и управљање иновацијама на нивоу предузећа 

и националном нивоу; савремене теорије, моделе и актуелне проблема корпоративног 

управљања; примену ИКТ концепата за подршку стратегијском менаџменту у дигиталној 

економији и методама стратегијског планирања информационих система; неопходних за 

критичку анализу, оригинална истраживања, самостално вредновање савремених резултата и 

достигнућа са сврхом проширивања и редефинисања постојећих знања, науке или рада и 

унапређења постојећих и стварања нових модела, концепата, идеја и теорија у области пословног 

менаџмента, решавање кључних проблема у истраживању, иновативност, научни и 

професионални интегритет, управљање интердисциплинарним и мултидисциплинарним 

пројектима, покретање националне и интернационалне сарадње у науци и развоју. 

 

Да би студијски програм 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: 

- ,,Стратегијом 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), кроз активности 

придруживања привреде, науке, културе, образовања и других делатности у Републици 

Србији заједничком европском простору са циљем да постане конкурентан и продуктиван 

чинилац укупних развојних стремљења које следи Европа;  

- „Стратегијом научног и технолошког развоја Републике Србије за период од 2016-2020 

године“ ("Службени гласник РС", број 25/2016.), кроз очување и развој укупног научно-

истраживачког потенцијала и општег фонда знања, као важних чинилаца укључивања Србије 

у европске интеграционе процесе. (Факултет је обезбедио људске и друге материјалне и 

технолошке ресурсе за развој научно-истраживачког рада у области друштвених наука - 

економске науке, менаџмент и пословна информатика и интензивно ради на апликацији 

међународних научно-истраживачких пројеката.) 

 

Сврха студијског програма докторских академских студија Пословни менаџмент је усклађена са 

мисијом и  циљевима Факултета.  

 

 


