
Назив студијског програма:  

ОСНОВНЕ СТРУКОВНЕ СТУДИЈЕ ПОСЛОВНА ЕКОНОМИЈА И МЕНАЏМЕНТ 

 

 

Општи циљеви студијског програма су:  

- ефикасно студирање, 

- оспособи студенте за самостално обављање послова, али и тимски рад, у делатности струковног 

менаџера у финансијама/банкарству, здравству или туризму, 

- оспособи дипломираног студента да у погледу знања и вештина постане део здравственог тима и 

здравственог система, 

- виши ниво стручне компетентности дипломираних студената као део економско-банкарског, 

здравственог или туристичког система Републике Србије, 

- усклађивање наставног програма са програмима сродних европских високошколских установа што 

доприноси већој мобилности студената и наставника, 

- увођење стандарда у процес вредновања знања, вештина и стручне компетентности који су 

упоредљиви са европским стандардима како би дипломирани студенти били равноправни на 

европском нивоу, 

- овладавање општим вештинама рада струковног менаџера у финансијама/банкарству, здравству, 

хотелијерству или угоститељству, као и специфичним знањима и вештинама везаним за одређену 

менаџерску активност, услугу, методу, технику, објекат или регију, 

- оспособљавање дипломираног студента за самообразовање и доживотно образовање као животну 

филозофију и основно право савременог човека. 

Специфични циљеви по модулима: 

Специфични циљеви модула Финансијски менаџмент и банкарство су да студенти: 

- стекну квалитетна и савремена опште-образовна, практично апликативна и стручна знања из 

најважнијих дисциплина опште економије, пословне економије, финансија, рачуноводства, 

банкарства, фискалне економије и других сродних научних дисциплина,  

- усвоје потребне вештине за ефикасан и креативан рад, 

- пoседују практичне кoмуникациoне, лoгичке и oрганизациoне спoсoбнoсти, 

- стекну научна и стручна екoнoмскo-финансијска и математичко-статистичка метoдoлoшка знања у 

правцу стицања и развијања пoслoвнo управљачких спoсoбнoсти, 

- стеченo стручно знање примене у пракси, 

- унапреде прегoварачке, гoвoрничке, едукативнo креативне вештине, 

- објективно вреднују и целисходно кoристе резултате истраживања, 

- прате и примењују закoнску регулативу, 

- oбављају oстале интелектуалне и практичне вештине из савремене пословне праксе 

- коришћење стручне литературе и информационих система, 

- препознавање и решавање проблема и доношење одлуке. 

Специфични циљеви модула Менаџмент у здравству су: 

- настава заснована на научним принципима (пракса заснована на науци) и њихова примена, 

- разумевање здравља и промовисање здравог начина живота, 

- стицање знања о нормалном развоју, структури и биолошким функцијама организма, 

- оспособљеност за квалитетно и ефикасно руковођење здравственим установама у склкаду са 

законским одредбама Републике Србије, 

- оспособљеност за креирање атмосфере потребе да се укаже помоћ пацијенту са смањеним телесним 

или менталним способностима у домену рада здравствених радника, 

- препознавање могућих вредности валидног резултата пословања здравствене установе, 

- квалитетна усмена и писмена комуникација са другим члановима тима, 

- упознавање са етичким принципима рада са здравим и болесним људима, као и пословно понашање 

у складу са највишим етичким и моралним стандардима, 

- познавање метода и поступака за очување хигијене и безбедности на раду и спречавања појаве и 

развоја оштећења здравља, 

- безбедно руковање медицинским и биохемијским материјалом и медицинским средствима, 

- упознавање са организацијом и функционисањем здравствене установе, здравственог система и 

основама здравственог законодавства, 



- оспособљавање за преношење знања из области унапређења здравља, превенције и промоције 

здравља трећим лицима, 

- коришћење стручне литературе и информационих система, 

- препознавање и решавање проблема и доношење одлуке. 

Специфични циљеви модула Менаџмент у хотелијерству су: 

- разумевање основних принципа менаџмента, 

- разумевање основних принципа хотелијерства, здравог и одрживог туризма и посебно менаџмента и 

принципа руковођења у хотелијерству, 

- оспособљеност студената за имплементацију различитих модела пословања у хотелијерству, са 

способности примене или прилагођавања препознатих позитивних искустава других земаља,  

- оспособљеност студената да интегришу основна економска, правна, информациона и техничка знања 

у складу са потребама хотелијерства, 

- разумевање начина организације и функционисања одређеног малог, средњег или великог 

туристичког капацитета као дела веће привредне или регионалне целине и оспособљеност за 

ефикасан рад или руковођење у њему, 

- развој креативних способности, мишљења и стваралачког духа студената путем савладавања низа 

стручних, а посебно стручно-апликативних предмета кроз вежбе и стручну праксу у различитим 

типовима туристичких објеката – наставним базама Школе и непосредни контакт са туристичким 

радницима и гостима туристичких капацитета, 

- препознавање и решавање проблема и доношење одлуке у сфери менаџмента у хотелијерству, 

- способност доношења критичког суда о квалитету производа или услуге у хотелијерству, 

- познавање метода и поступака очувања хигијене и безбедности запослених и гостију, 

- безбедно руковање опремом у хотелијерству, 

- квалитетна усмена и писмена комуникација са другим члановима тима, корисницима услуге и 

пословним сарадницима, 

- упознавање са етичким принципима рада и пословног понашања у складу са највишим етичким и 

моралним стандардима у хотелијерству, 

- коришћење стручне литературе и информационих система, 

- привредни туристички развој регије, посебно имајући у виду велики туристички потенцијал Новог 

Сада и Војводине (постојећи природни услови, препознатљива и обилна гастрономска понуда, 

повољан саобраћајно-географски положај, расположиви смештајни капацитети, богато историјско 

наслеђе...), 

- утицај на развој целокупног друштва путем развоја туризма, а тиме и повећања броја радних места у 

региону. 

Специфични циљеви модула Менаџмент у гастрономији су: 

- разумевање основних принципа нутриционизма, прехрамбене технологије и здраве и квалитетне 

припреме гастрономске понуде, 

- разумевање принципа здравог и одрживог туризма и гастрономске понуде као важног дела шире 

туристичке понуде, 

- оспособљеност за квалитетан и ефикасан рад у малим, средњим или великим кухињама, 

- упознавање са организацијом и функционисањем кухиње као дела веће привредне целине, 

- развој креативних способности, мишљења и стваралачког духа студената путем савладавања низа 

стручних, а посебно стручно-апликативних предмета кроз вежбе и стручну праксу у различитим 

типовима угоститељских објеката – наставним базама Школе и непосредни контакт са припремом 

хране, 

- препознавање и решавање проблема и доношење одлуке у раду у кухињи, 

- способност доношења критичког суда о квалитету производа или услуге у гастрономији, 

- познавање метода и поступака очувања хигијене и безбедности запослених и гостију, 

- безбедно руковање опремом у кухињи, 

- квалитетна усмена и писмена комуникација са другим члановима тима, 

- упознавање са етичким принципима рада и пословног понашања у складу са највишим етичким и 

моралним стандардима у гастрономији, 

- коришћење стручне литературе и информационих система, 

- привредни туристички и угоститељски развој регије, посебно имајући у виду велики туристички 

потенцијал Новог Сада и Војводине (постојећи природни услови, препознатљива и обилна 



гастрономска понуда, повољан саобраћајно-географски положај, расположиви смештајни 

капацитети, богато историјско наслеђе...); гастрономска понуда регије је на туристичком тржишту 

постала призната као део локалне културе, туристичке промоције и туристичког потенцијала, 

- утицај на развој целокупног друштва путем развоја туризма, а тиме и повећања броја радних места у 

региону. 

Специфични циљеви модула Менаџмент у ресторатерству су: 

- разумевање основних принципа нутриционизма, гастрономије и пре свега ресторатерства и здраве и 

квалитетне услуге хране и пића према крајњем кориснику, 

- разумевање принципа здравог и одрживог угоститељства и квалитета и брзине угоститељске услуге 

као важног дела шире туристичке понуде, 

- оспособљеност за квалитетан и ефикасан рад у малим, средњим или великим угоститељским 

објектима, 

- упознавање са организацијом и функционисањем угоститељских објеката као делова веће привредне 

целине, 

- развој креативних способности, мишљења и стваралачког духа студената путем савладавања низа 

стручних, а посебно стручно-апликативних предмета кроз вежбе и стручну праксу у различитим 

типовима угоститељских објеката (наставним базама Школе) и непосредни контакт са угоститељском 

услугом, 

- препознавање и решавање проблема и доношење одлуке у раду у угоститељству, 

- способност доношења критичког суда о квалитету производа или угоститељске услуге, 

- познавање метода и поступака очувања хигијене и безбедности запослених и гостију, 

- безбедно руковање угоститељском опремом, као и опремом угоститељског или туристичког објекта 

и/или опремом кухиње, 

- квалитетна усмена и писмена комуникација са другим члановима тима, а посебно са менаџерима у 

хотелијерству и менаџерима у гастрономији са којима се налази у сталној и тесној сарадњи, 

- упознавање са етичким принципима рада и пословног понашања у складу са највишим етичким и 

моралним стандардима у угоститељству, 

- коришћење стручне литературе и информационих система, 

- привредни туристички и угоститељски развој регије, посебно имајући у виду велики туристички 

потенцијал Новог Сада и Војводине (постојећи природни услови, препознатљива и обилна 

гастрономска понуда, повољан саобраћајно-географски положај, расположиви смештајни 

капацитети, богато историјско наслеђе...); гастрономска понуда регије је на туристичком тржишту 

постала призната као део локалне културе, туристичке промоције и туристичког потенцијала, 

- утицај на развој целокупног друштва путем развоја туризма, а тиме и повећања броја радних места у 

региону. 

 


