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Структура студијског програма MAС Индустријско економски менаџмент  

1.1. Елементи студијског програма   

Основни циљ студијског програма МАС Индустријско економски менаџмент (ИЕМ) је стицање и достизање 
нивоа општих и специфичних знања и вештина, компетенција, као и креативних способности потребних за 
обављање професионалних задатака из области менаџмента и бизниса. Конкретни циљеви овог студијског 
програма су: унапређење претходно стечених теоријских и практичних знања са основних студија; стицање 
знања из теорије и праксе индустријско економског менаџмента, као и стручних знања и вештина потребних 
за рад; оспособљавање за целовито разматрање проблема и способност критичког мишљења; стицање 
знања, посебно оних области које се односе на индустријску економију, ТQМ моделе изврсности и 
интегрисане менаџмент системе, предузетнички и инвестициони менаџмент, менаџмент иновацијама, 
менаџмент ланца снабдевања, финансијски менаџмент, пословно преговарање, као и методологије научног 
истраживања и др.; овладавање специфичним менаџерским вештинама неопходним за квалитетно 
одвијање пословног процеса; развијање креативних способности које су од пресудног  значаја за њихову 
будућу компетентност, односно оспособљеност за рад у менаџерској пракси. У креативном смислу, негује 
се развијање идеја и усмеравање имагинације студената у функцији унапређења пословног система; 
развијање способности професионалног комуницирања са партнерима, као и са члановима 
интердисциплинарних тимова; оспособљеност за самостално конципирање и спровођење истраживања у 
области индустријско економског менаџмента; развијање вештина за самосталан и тимски рад; развијање 
способности за преношење сопствених знања и резултата на сараднике у послу, њихово објављивање и 
саопштавање научној, стручној и широј јавности; оспособљеност за обављање професионалних задатака 
и решавање стручних проблема поштујући одговарајуће етичке норме; развијање свести о потреби сталног 
образовања, за примену општих међународних стандарда и стандарда који се односе на област 
индустријског и економског менаџмента; припремљеност за наставак научног и стручног усавршавања; 
стицање одговарајућих знања која ће омогућити мобилност студената у земљи и иностранству; формирање 
научног и стручног подмлатка, који ће моћи да одговоре изазовима савремених научних достигнућа. 

Исходи процеса учења овог мастер програма су: 

 поседовање високо специјализованих академских и стручних знања у области индустријско економског 
менаџмента о теоријама, принципима и процесима, укључујући вредновање, критичко разумевање и 
примену стечених знања у подручју изучавања индустријско економског менаџмента и/или у обављању 
професионалних активности у пракси, што обезбеђује основу за научна и примењена истраживања; 

 вештине решавања сложених проблема у области индустријско економског менаџмента на иновативан 
начин чиме се доприноси развоју индустријско економског менаџмента или унапређује његова примена 
у пракси; 

 вештине успешне сарадње, комуникације, дијалога и интеракције са сарадницима, партнерима, 
члановима интердисциплинарних тимова, и са другима из различитих друштвених група;  

 вештине примене квантитативних, квалитативних и других сложених метода и техника релевантних за 
индустријско економски менаџмент односно за научна и/или примењена истраживања у овој области; 

 предузимљивост и спремност на преузимање руководећих послова;  

 самосталност, одговорност и спремност на вођење најсложенијих пројеката у области индустријско 
економског менаџмента;  

 способност планирања и реализације научних и/или примењених истраживања у области индустријско 
економског менаџмента;  

 способност контроле рада и вредновања резултата других ради унапређивања постојеће праксе и 
струке. 

Академски назив студента који заврши овај студијски програм је мастер  менаџер (мастер менаџ.). 

Услови за упис су 240 ЕСПБ на претходним студијама. Ближи услови и поступак уписа дефинисани су 
Статутом и Правилником о мастер академским студијама. 

Листа обавезних и изборних предмета, са оквирним садржајем, дата је у Табели 5.1б и књизи предмета. 

Настава се изводи током два семестра (60 ЕСПБ).  

Кроз књигу предмета су дати: назив предмета; број ЕСПБ бодова; статус предмета; предуслови за упис 
појединих предмета; циљ предмета; исходи - компетенције; оквирни садржај; обавезе студента, начин 
извођења наставе; провера знања, оцењивање и начин полагања испита; основна и допунска литература. 
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Мастер рад носи 14 ЕСПБ. 

Предуслови за упис појединих предмета или групе предмета су приказани у књизи предмета.  

Усклађивање садржаја и циљева студијских програма врши се под условима подударности програма од 
80%; упоређивање вредности и обима програма врши се на основу оптерећења израженог кроз вредност 
ЕСПБ бодова; упоређивањем укупног оптерећења лица које подноси захтев за промену студијског програма 
у оквиру истих или сродних студијских предмета. На основу ових критеријума узима се у обзир број 
недељних часова, предавања, вежби и др. 

Студент може прећи на овај студијски програм са других студијских програма исте или сродних области, ако 
има положене испите који одговарају овом студијском програму и ако је остварио потребан број ЕСПБ 
бодова. 

Завршетком студија студијскoг програма МАС Индустријско економски менаџмент стиче се 60 ЕСПБ бодова. 
Студије се изводе на српском језику. Наставним планом утврђују се наставни предмети по научним, односно 
стручним областима, њихов распоред по годинама студија и семестрима, седмични и 
годишњи/семестрални број часова наставе и трајање студија. 

1.2. Обим студија 

Мастер академске студије имају 60 ЕСПБ бодова. 

Мање измене и допуне студијског програма, за који је високошколска установа добила дозволу за рад, не 
сматрају се новим студијским програмом. Мање измене су оне којима се суштински не мења структура 
студијских програма а којима се обезбеђује квалитетена и несметана реализација студијског програма. На 
пример: измена појединих наставних јединица; измена литературе; увођење нових изборних предмета; 
ангажовањенових наставника уколико за тим постоји потреба на годишњем нивоу; избор у виша звања. 

Структура студијског програма је доступна јавности и у Информатору и у Каталогу Пословног и правног 
факултета (публиковани на овом сајту).  

 

Сврха студијског програма МАС Индустријско економски менаџмент  

Сврха студијског програма МАС Индустријско економски менаџмент састоји се у образовању кадрова у 
области индустријско економског менаџмента који поседују вештине и знања у подручју индустријске 
економије, менаџмента иновацијама која им омогућавају да критички сагледају и идентификују изазове 
и/или проблеме са којима се суочава конкретно предузеће унутар индустријске гране или шире, а потом да 
приступе њиховом решавању у правцу повећања његове конкурентности на тржишту путем увођења 
континуелних или дисконтинуелних иновација, и слично. Оспособљеност да разумеју карактеристике, 
могућности и ефекте примене ТQМ модела изврсности и интегрисаних менаџмент система и да примене 
приступ менаџмента тоталним квалитетом у свим процесима унапред смањује ризике неизвршења 
постављених планских задатака и подиже могућност достизања оптимизације односа квалитет – трошкови. 
Наведено посебно долази до изражаја дуж читавог ланца снабдевања за чије управљање су оспособљени, 
јер стечена знања, вештине и способности им омогућавају да ефикасно управљају базичним стратешким и 
оперативним процесима у ланцу снабдевања чиме доприносе подизању вредности за сваког члана ланца 
и у крајњем, а што је и најважније, за финалног потрошача односно крајњег корисника. Знања и вештине у 
области пословног преговарања и умећа комуницирања која студенти стичу им омогућавају остваривање 
повољнијег преговарачког положаја у преговарачком процесу јер су спремни да управљају процесом 
преговарања, и да га воде у корист интереса пословног субјекта у чије име преговарају. Свака иновација је 
сврсисходна уколико је преточена у корисност за крајњег корисника, а да би била реализована неопходна 
су колико знања у подручју технологије, иновација, економије толико и суптилнија знања и вештине 
вербалне и невербалне комуникације, писмене и усмене комуникације у преговарачком процесу који се 
одвија савременим начинима и видовима комуницирања. Овај програм нуди студентима стицање 
наведених знања и вештина. Осим тога, студенти бивају оспособљени за процену финансијске 
прихватљивости пословних шанси, и исплативости инвестирања као и за  управљање активностима у сфери 
предузетништва.  

Овај студијски програм омогућава студентима развој критичког мишљења и надоградњу претходно стечених 
знања на основним академским студијама. Студијски програм одражава промене у области индустријско 
економског менаџмента кроз наставне дисциплине: методологију научног истраживања, индустријску 
економију, ТQМ модели изврсности и интегрисани менаџмент системи, предузетнички и инвестициони 
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менаџмент, менаџмент иновацијама, менаџмент ланца снабдевања, финансијски менаџмент, пословно 
преговарање, студијски истраживачки рад на теоријским основама мастер рада, како у земљи тако и у 
иностранству.  

Студенти на овом студијском програму образују се у правцу холистичког погледа на пословно окружење и 
своје учешће у његовом креирању. 

Сврха овог студијског програма састоји се у образовању кадрова у области индустријско економског 
менаџмент који су спремни да се суоче са променама у пословном окружењу, односно да их предупреде 
иновацијом а не имитацијом, континуалним побољшањима која обезбеђују одрживост, унапређују укупне 
перформансе организације и перформансе појединца, доприносе реализацији циљева пословно 
индустријског система међу којима су и јачање истраживачког потенцијала у правцу развоја нових 
производа, услуга, процеса, технологија и њихове примене.   

Укључивањем наше земље у регионалне и светске интеграције континуирано расте потреба за овим 
профилом кадрова. Нови концептуални приступ развоју економије и тржишта обухвата и процесе 
управљања. Да би предузећа била успешна неопходни су менаџери који ће савременим, на науци 
заснованим сазнањима континуирано повећавати продуктивност, ефикасност и ефективност пословања. 
Основна сврха и улога Факултета је да овим студиским програмом створи стручњаке, мастер менаџере, који 
ће бити у стању да испуне наведене задатке. 

Сврха студијског програма јесте да студентима обезбеди друштвено оправдане и корисне компетенције за 
обављање пословних активности које захтевају знања, вештине и способности из више дисциплина 
менаџмента а која им омогућавају да буду успешни у управљању иновацијама, квалитетом, 
предузетништвом и инвестицијама. Сваки подихват, свака иновација су базирани на квалитету процеса, 
инпута, аутпута, и од њих се очекује поврат уложеног. Партнерство је уобичајена стратегија наступа, па је 
управљање ланцем снабдевања у којем учествује неретко велики број актера основа подизања вредности 
за све карике ланца. Уметност и умешност преговарања доприносе додизању вредности  и одржавању 
агилности ланца снабдевања. 

Реализацијом овог студијског програма Факултет даје допринос основним циљевима Стратегије развоја 
образовања у Србији, између осталог кроз активности да се привреда, наука, образовање и друге 
делатности у Републици Србији придружују заједничком европском простору са циљем да постане 
конкурентан и продуктиван чинилац укупних развојних стремљења које следи Европа. 

Допринос Факултета јесте и подршка Стратегији стручног и технолошког развоја Републике Србије, кроз 
првенствено очување и развој укупног научно – истраживачког потенцијала и општег фонда знања, као 
важних чинилаца укључивања Републике Србије у Европске интеграционе процесе. У том контексту 
Факултет је обезбедио људске и друге материјалне  и технолошке ресурсе за развој научно истраживачког 
рада у области индустријско економског менаџмента, планирао пројекте који ће бити предложени за 
финансирање по датим програмима ЕУ. 

Студијски програм МАС Индустријско економски менаџмент заснован је на пракси домаћих и међународних 
високообразовних институција, прати све новине у области образовања као што су стандарди Болоњског 
процеса, као и правци високог образовања у Републици Србији. Студијски програм је конципиран да 
задовољи високе стандарде квалитета образовног система у Републици Србији, а такође и да буде у складу 
са захтевима савремених знања из области индустријско економског менаџмента у европским и светским 
размерама.  

Факултет је настојао да акредитацију понуђеног студијског програма МАС Индустријско економски 
менаџмент  поред адаптације на нови систем образовања стави и у функцију упоређивања са сличним 
програмима  признатих европских факултета ради постизања високог степена подударности што гарантује 
лакше препознавање наших диплома у јединственом европском образовном простору и већу мобилност 
студената. 

Реализацијом студијског програма образују се мастер менаџери који поседују знања у области индустријско 
економског менаџмента, упоредива са знањима у европским и светским оквирима и који ће допринети 
повећању конкурентности на тржишту знања у Републици Србији и у окружењу.  

Студијски програм МАС Индустријско економски менаџмент  је у складу са основним задацима Факултета и 
прилагођена је савременим потребама и захтевима који се у овој области постављају. Континуиране и 
интензивиране промене у индустријском тржишном амбијенту, на које су усредсређени највиши нивои 
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менаџера, узрокују еволутивни карактер садржаја студијског програма, односно прилагођавање на бази 
повратних информација из окружења.  

Сврха реализације студијског програма јесте и оспособљавање студената за наставак студија  (докторске 
студије). 

Сврха студијског програма је доступна јавности и у Информатору и у Каталогу Пословног и правног 
факултета (публиковани на овом сајту).  

 

Циљеви студијског програма МАС Индустријско економски менаџмент  

Основни циљ студијског програма МАС Индустријско економски менаџмент јесте да студентима омогући 
стицање знања из области индустријско економског менаџмента; да образује мастер менаџере који су 
компетентни за обављање сложенијих пословних процеса у индустрији, ради остваривања стратешких 
циљева организације и оспособљени за укључивање у научно истраживачки рад и рад на пројектима. 

Циљеви студијског програма МАС Индустријско економски менаџмент су у складу са основним циљевима 
Пословног и правног факултета.  

Циљеви реализације студијског програма су јасно и недвосмислено формулисани. Конкретни циљеви 
реализације овог студијског програма су: 
- унапређење  претходно стечених теоријских и практичних знања са основних студија;  
- стицање знања из теорије и праксе индустријско економског менаџмента, као и стручних знања и   

вештина потребних за рад; 
- оспособљеност за самосталан рад, на оригиналан начин, и на научним принципима заснованим на 

планирању, организовању, руковођењу, контролисању и реализацији комплексних развојних пројеката;  
- оспособљавање за целовито разматрање проблема и способност критичког мишљења; 
- развијање креативних способности које су од пресудног значаја за њихову будућу компетентност, 

односно оспособљеност за рад у менаџерској пракси; 
- развијање способности професионалног комуницирања са партнерима, као и са члановима 

интердисциплинарних тимова; 
- оспособљеност за самостално конципирање и спровођење истраживања у области индустријско 

економског менаџмента; 
- развијање вештина за самосталан и тимски рад; 
- развој способности за саопштавање и преношење сопствених знања и резултата на сараднике у послу 

и њихово објављивање, публиковање и презентовање у научној, стручној и широј јавности;  
- оспособљеност за обављање професионалних задатака и решавање стручних проблема поштујући 

одговарајуће етичке норме; 
- развијање свести о потреби сталног сопственог образовања у оквиру доживотног образовања, 

образовања и усавршавања људских ресурса у предузећу, образовања за примену општих 
међународних стандарда и стандарда који се односе на специфичне области; 

- припремљеност за наставак научног и стручног усавршавања; 
- стицање одговарајућих знања која ће омогућити мобилност студената у земљи и иностранству;  
- формирање научног и стручног подмлатка, који ће моћи да одговоре изазовима савремених научних 

достигнућа. 

Циљеви се усклађују са захтевима одређене области и тржишта рада, привредног развоја и дефинисаним 
квалификацијским оквиром. Циљ студијског програма је заснован на дугорочној оријентацији Факултета у 
обављању образовне, научно-истраживачке и стручне делатности, која треба да задовољи привредне и 
друштвене потребе за високо образованим мастер менаџерима. Такође, циљ је развој самог студијског 
програма праћењем достигнућа у области индустријско економског менаџмента. Уз то, циљ је и утицај на 
развој научно-истраживачке делатности, издавачке делатности као и на индустријски и привредни развој 
преко знања, вештина и стваралачких компетенција дипломираних студената.  

Циљеви студијског програма су доступни јавности и у Информатору и у Каталогу Пословног и правног 
факултета (публиковани на овом сајту).  


