
ЦИЉЕВИ СТУДИЈСКОГ ПРОГРАМА 

 

Циљ студијског програма докторских академских студија Пословни менаџмент је постизање 

научних способности и академских вештина кроз образовање научно-истраживачких кадрова 

и стручњака, компетентних за самосталан и високо квалитетан научно-истраживачки рад у 

области пословног менаџмента, и развој креативних способности и овладавање специфичним 

практичним вештинама потребним за водеће и најсложеније послове у високошколским 

установама, институтима, привредним организацијама, иновационим центрима, јавном сектору.  

Циљ овог студијског програма је формирање одговорних научника са усвојеним системом 

вредности за успешан и високо професионалан научни рад по највишим научним стандардима, 

оспособљених да самостално воде научно-истраживачке пројекте, руководе научно-

истраживачким тимовима; буду компетентни високорангирани руководиоци задужени за развој, 

истраживање и управљање у организацијама; анализирају проблеме и пројектују конкретна 

иновативна решења за остварење стратегијских циљева организације; да антиципирају трендове 

и правце развоја поља и струке са сврхом побољшања конкурентске позиције организације; 

учествују у високообразовном и научном процесу у оквиру високошколских и истраживачких 

установа.  

 

Специфични појединачни циљеви студијског програма обухватају стицање напредних знања 

и вештина које се односе на: 

- методе научног истраживања, израду докторске дисертације и других облика научног текста, 

саопштавање истраживачких резултата, самостални научно-истраживачки рад у области 

пословног менаџмента; 

- формулисање стратегија за унапређење конкурентности националне економије и привредних 

субјеката;  

- савремене концепте, принципе и технологије у маркетинг менаџменту; променљивост 

маркетиншких филозофија и концепата и специфичности глобалног тржишта;  

- савремене концепте, моделе, методе и технике успешног управљања људским потенцијалом, 

интелектуалним капиталом и знањем, у сврху остваривања развојних и стратегијских циљева 

организације;  

- аналитичке технике у стратегијском финансијском менаџменту, разумевање утицаја 

алтернативних решења из домена улагања, финансирања и расподеле ефеката активности на 

достизање циљева предузећа;   

- економске потенцијале предузетништва и предузетничких стратегија, утицај предузетништва 

на развој националне економије и управљање савременим компанијама; управљање процесом 

иновирања производа, услуга, процеса, технологије, организације;  

- теорије корпоративног управљања неопходне за истраживање релација између инвеститора, 

менаџмента и осталих стејкхолдера и разумевање интерних и екстерних фактора који делују 

на институционалне процесе;  

- ИКТ концепте за подршку стратегијском менаџменту у дигиталној економији и методе 

стратегијског планирања информационих система. 

 

Остали значајнији циљеви овог студијског програма су: 

- развијање истинског академског интереса и компетенција,  

- учешће у домаћим и међународним научноистраживачким пројектима,  

- сагледавање научних проблема као целине, у светлу других релеватних домена,  

- поштовање етичких норми у научноистраживачком раду,  

- оспособљавање за систематизовање, анализирање и критичко процењивање научних 

достигнућа из области менаџмента и бизниса, 



- коришћење стечених знања за исправну анализу и решавање конкретних и сложених 

пословних проблема из праксе,  

- наставак успешног рада у фундаменталним и апликативним истраживањима,  

- перманентно развијање стручне и научне компетенције,  

- на основу постојећих научних сазнања и самосталног научноистраживачког рада дати 

оригиналан допринос науци,  

- имплементирање научних достигнућа у процес образовања, 

- стварање научноистраживачког подмлатка  који ће моћи да одговоре изазовима савремених 

научних достигнућа у области   менаџмента и бизниса, 

- развијање свести за потребом личног доприноса развоју друштва у целини,  

- допринос повећању квалитета академског образовања уопште.   

 

Студијски програм је усклађен са плановима и програмима институција из земаља Европске 

уније и света, студенти добијају могућност провере својих знања у иностранству.  

 

Циљеви студијског програма су у складу са основним  задацима и циљевима Факултета. 

 

 


