
 

Универзитет ''Унион-Никола Тесла'', Београд  

ФАКУЛТЕТ ЗА МЕНАЏМЕНТ  

Сремски Карловци  

Датум: 15.12.2021. године  

  

  

На основу Закона о високом образовању ("Сл. гласник РС", бр. 88/2017, 73/2018, 27/2018 

- др. закон, 67/2019 и 6/2020 - др. закони, 11/2021 - аутентично тумачење, 67/2021 и 

67/2021 - др. закон) и Статута Факултета за менаџмент Сремски Карловци, Савет 

Факултета на својој редовној седници одржаној 15.12.2021. године, донео је   

  

 

О Д Л У К У 
О ОСНОВНИМ ЗАДАЦИМА, ЦИЉЕВИМА  

И ПРИНЦИПИМА ВИСОКОГ ОБРАЗОВАЊА   

НА ФАКУЛТЕТУ ЗА МЕНАЏМЕНТ 

  

 

I   ОСНОВНИ ЗАДАЦИ ФАКУЛТЕТА 

 

Основни задатак Факултетa за менаџмент, Универзитета „Унион - Никола Тесла“ 

у Београду је да омогући највише академске стандарде и обезбеди стицање знања и 

вештина у складу са потребама друштва и пројектованим националним развојем. 

Основни задаци показују друштвену оправданост постојања Факултета, одређују 

општи правац и приоритет његовог деловања: 

- остваривање делатности високог образовања реализацијом првог, другог и 

трећег степена студија (основне, мастер и докторске академске студије) у 

области друштвено-хуманистичких, техничко-технолошких наука и ИМТ пољу, 

- реализација научно–истраживачких и стручних пројеката у сарадњи са 

научним, стручним и високообразовним институцијама и организацијама из 

земље и иностранства; 

- организација научних и стручних скупова, семинара и симпозијума у земљи 

и иностранству; 

- публиковање научних и стручних радова у оквиру сопствене издавачке 

делатности, као и у постојећим релевантним домаћим и међународним 

часописима; 

- развој  научно-истраживачког рада и научно-истраживачког подмлатка; 

- друге делатности у циљу комерцијализације резултата научно-истраживачког 

рада Факултета, под условом да се тим пословима не угрожава квалитет наставе. 

 

Факултет организује и изводи студијске програме у складу са дозволом за рад, на 

основу регистроване делатности у складу са Законом.  

Студијски програми реализују се у оквиру образовно-научног поља друштвено-

хуманистичких наука, научне области Менаџмент и бизнис и Економске науке, у 

оквиру образовно-научног поља техничко-технолошке науке, научна област 

Индустријско инжењерство и инжењерски менаџмент, као и ИМТ студијски 

програми, и то на традиционалан начин или као студије на даљину. 

 



 

Факултет реализује програме „образовања током читавог живота”, као и друге 

програме стручног усавршавања ван оквира студијских програма, у складу са Законом.  

Факултет има намеру да школовањем кадрова на студијским програмима 

основних, мастер и докторских академских студија из области пословне економије, 

менаџмента у медијима, инжењерског менаџмента, менаџмента у информационим 

технологијама, менаџмента у здравству, менаџмента јавних набавки, менаџмента 

у образовању и пословног менаџмента да свој допринос динамизирању привредног 

живота у Србији, као и у оквиру ширег простора, путем стварања претпоставки да се 

брже дисеминирају неопходна знања из ових области, која представљају изражену 

потребу пословних људи, али и свих других корисника и даваоца услуга у јединственом 

ланцу образовања и усавршавања кадрова. Због изложеног опредељења Факултета, јасно 

проистиче потреба образовања кадрова у будућности са високим образовањем на 

академском нивоу, који треба да буду носиоци значајне функције савременог развоја 

друштва, и његове инфраструктуре. Факултет има амбиције да са својим образовним 

профилима унесе свежину у начину образовања кадрова, чиме ће им омогућити да се 

флексибилно укључују у пословне тимове са стручњацима на интердисциплинарним 

пројектима.                                      

 

 

II  ЦИЉЕВИ ВИСОКОГ ОБРАЗОВАЊА НА ФАКУЛТЕТУ 

                                

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. 

Циљеви Факултета обухватају:   

- континуирано унапређење система квалитета наставног и укупног образовног 

процеса; 

- преношење научних и стручних знања и вештина из области пословне 

економије, менаџмента у медијима, менаџмента у информационим 

технологијама, инжењерског менаџмента, менаџмента у здравству, менаџмента 

јавних набавки, менаџмента у образовању и пословног менаџмента, односно у 

научним областима Менаџмент и бизнис, Економске науке и Индустријско 

инжењерство и инжењерски менаџмент, која ће студентима омогућити 

ефикасно укључивање у пословне, стручне и научне токове;  

- развијање нових научних и стручних сазнања и унапређење стручне праксе у 

претходно поменутим научним областима;  

- перманентно унапређивање научно-истраживачког рада наставног особља, кроз 

повећање академске мобилности наставног особља; повећање активности на 

међународним научно-истраживачким пројектима; публиковање научних 

радова у међународним часописима; учешће на међународним научним 

скуповима; реализацију научно-истраживачких пројеката самостално и у 

сарадњи са другим установама из земље и иностранства..., 

- јачања постојећих и успостављање нових веза са другим академским, научно-

истраживачким, привредним и друштвеним институцијама у земљи и 

иностранству;  

- прихватање и поштовање интернационалних стандарда у школовању кадрова 

који ће се успешно уклопити у глобално друштво, уз обезбеђивање мобилности 

наставног кадра и студената;  



 

- обезбеђивање неопходних ресурса потребних за квалитетну реализацију 

образовне и научно-истраживачке делатности; 

- континуирано унапређење информационог система Факултета;  

- перманентно унапређивање издавачке делатности Факултета; 

- перманентно унапређивање система за подршку студијама на даљину; 

- подстицање стручног развоја студената у складу са њиховим индивидуалним 

способностима и потребама друштва, као и даље развијање њихових 

интересовања за новим знањима и даљег стручног образовања;   

- спајање образовања из различитих научних области и подручја рада кроз 

директну сарадњу са привредним друштвима;  

- образовање студената без обзира на национално, идеолошко, културно, верско 

или друштвено порекло;  

- непрекидно и систематско унапређење студијских програма прилагођавањем 

захтевима науке, струке и тржишта и принципима целоживотног учења;   

- иновирање, развој и примењивање нове образовне технологије у преношењу 

знања кроз процес образовања и научно-истраживачког рада;  

- стварање услова за аутономију студената у развоју каријере, дајући им 

могућност избора између већег броја понуђених опција;   

- преношење академског духа, креативности и инвентивности на своје друштвено 

окружење;  

- неговање стандардних академских вредности, као што су интегритет, 

колективни дух, солидарност, слобода мишљења, одговорност, толеранција, 

објективност, висока захтевност;  

- остваривање ефикасности студирања;   

- остваривање стандарда Европске уније у домену сопственог рада и управљања 

и утемељивање стратешког управљања као општег оквира за 

поједностављивање процеса одлучивања у свим активностима везаним за 

институционалне промене и унапређивање рада;  

- стварање доприноса да Србија постане "регион знања" и лидер у областима 

пословне економије, менаџмента у медијима, инжењерског менаџмента, 

менаџмента у информационим технологијама, менаџмента у здравству, 

менаџмента јавних набавки, менаџмента у образовању и пословног менаџмента; 

- подизање професионализма у свим облицима рада;   

- подстицање развоја привредних и друштвених потенцијала. 

 

  

III ПРИНЦИПИ ВИСОКОГ ОБРАЗОВАЊА НА ФАКУЛТЕТУ 

 

Делатност високог образовања на Факултету заснива се на следећим принципима:   

- академске слободе;   

- аутономија;   

- академски интегритет;  

- јединство наставе, научно-истраживачког рада и иновативне делатности, као и 

стручног рада;   

- отвореност према јавности и грађанима;   

- уважавање хуманистичких и демократских вредности националне и европске 

традиције и вредности културног наслеђа;  

- поштовање људских права и грађанских слобода, укључујући забрану свих 

видова дискриминације;   



 

- усклађивање са европским системом високог образовања и унапређивање 

академске мобилности наставног и ненаставног особља и студената;   

- учешће студената у управљању и одлучивању, посебно у вези са питањима која 

су од значаја за квалитет наставе;    

- равноправност високообразовних установа без обзира на облик својине, 

односно на то ко је оснивач;    

- афирмација конкуренције образовних и истраживачких услуга ради повећања 

квалитета и ефикасности високошколског система;    

- обезбеђивање квалитета и ефикасности студирања;   

- повезаност са предуниверзитетским образовањем;   

- заштита интелектуалне својине у процесима трансфера знања.   

  

                                                                    

  


