
Назив студијског програма:  

МАСТЕР СТРУКОВНЕ СТУДИЈЕ МЕНАЏМЕНТ У ЗДРАВСТВУ 

 

Увод 

Мастер струковне студије Менаџмент у здравству за стицање стручног назива струковни мастер менеџер 

трају 2 године (120 ЕСПБ бодова). Образовање се остварује у оквиру 4 семестра теоријске и практичне наставе 

и самосталног рада студената ИЦЕПС-а. 

 

Општи циљеви студијског програма су:  

- ефикасно студирање, 

- оспособљавање студента за самостално обављање послова које по систематизацији послова у 

здравственој установи припадају менаџерима (руководиоцима) здравствених установа, 

- оспособљавање струковних мастер менаџера да у погледу знања и вештина буду лидери здравственог 

тима и здравственог система не само по самој позицији (хијерархији), већ и по знању, вештинама и 

лидерским и организационим способностима, 

- обезбеђивање вишег нивоа стручне компетентности у области менаџмента у здравству као друштвени 

и национални интерес, 

- 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 струковни мастер менаџери у здравтву са остварених 

укупно 300 ЕСПБ (180 ЕСПБ на основним мастер студијама и 120 ЕСПБ на мастер струковним 

студијама) били равноправни на европском нивоу, 

- обезбеђивање свести струковних мастер менаџера у здравтву о потреби доживотног самообразовања 

као животне филозофије и основног права радника у здравству. 

Специфични циљеви програма су: 

- спровођење квалитетног наставног процеса усклађеног са препорукама Националног савета за високо 

образовање, Законом о високом образовању Републике Србије и одредницама Болоњске деклерације, 

при чему студент који положи све испите предвиђене наставним планом и програмом и одбрани 

завршни рад стиче најмање 120 ЕСПБ, 

- оспособљеност за успешно руковођење здравственим установама, 

- оспособљеност за доношење критичког суда о пруженој услузи унутар здравствене установе, 

- препознавање и разумевање реалних проблема у здравственим системима, али и способност израде 

пројеката и студија које за циљ имају доношење одлуке и њихово решавање, 

- промовисање здравља и здравог начина живота, као и познавање метода и поступака за спречавање 

оштећења здравља, 

- квалитетна усмена и писмена комуникација са другим здравственим радницима (подређеним и 

надређеним), пословним сарадницима, пацијентима и јавношћу, 

- разумевање етичких принципа у раду са здравим и болесним људима, као и пословно понашање у 

складу са највишим етичким и моралним стандардима, 

- безбедно руковање медицинским и фармацеутским материјалом и медицинским средствима, као и 

биолошким, медицинским и фармацеутским отпадом, као и оспособљеност за контролу квалитета и 

процедура унутар здравствене установе, 

- разумевање организације и функционисања система здравствене заштите и здравственог 

законодавства Републике Србије, али и искустава земаља у региону и земаља ЕУ, 

- оспособљеност за преношење знања из области унапређења здравља и превенције тиму, трећим 

лицима и заједници, 

- оспособљеност за коришћење стручне литературе и информационих система. 

 


