
СТУДИЈСКИ ПРОГРАМ МАСТЕР АКАДЕМСКИХ СТУДИЈА 

МЕНАЏМЕНТ 

 

Сврха студијског програма 

Сврха студијског програма другог нивоа Менаџмент је образовање мастера у области менаџмента, у складу с 

потребама привреде, односно друштва. Економски факултет у Суботици је поставио циљеве свог деловања у 

сврху припремања универзитетски квалификованих економиста-мастера, који ће бити оспособљени за 

лидере у организацијама да својом индивидуалношћу у тимском раду, снагом акумулисаног теоријског и 

практичног знања уз сензитивност и разумевање ближег и ширег окружења, дају сигнификантан и трајан 

допринос развоју савременог друштва. Студенти ће овладати методолошким способностима управљања 

окружењем, организовањем времена, доношења одлука или решавања проблема и биће оспособљени за 

критичко разумевање и примену савремених техника у планирању, организовању, мотивацији, вођењу и 

контроли. Студентима овај смер омогућује широко поље за запошљавање. Студијски програм је конципиран 

тако да прати савремене светске токове и стање струке у одговарајућем образовно-научном пољу и усклађен 

је са програмима реномираних иностраних високошколских установа у иностранству, а пре свега са 

европским високошколским установама. Из наведеног произилази да је студијски програм такође лако 

упоредив са сличним програмима на иностраним високошколским установама, а посебно у оквиру европског 

образовног простора. Покретљивост студената овог смера студија је могућа хоризонтално и вертикално. 

Хоризонтална покретљивост се огледа кроз могућност преласка на дипломске  академске студије економије 

било где у Србији или у Европи, док се вертикална покретљивост огледа у могућности уписа на 

специалистичке или докторске студије економије у складу са правилима студија. 

   

Циљеви студијског програма 

Циљеви студијског програма другог нивоа образовања дипломираних економиста-мастера који се 

специјализују у области менаџмента су обезбеђење одговарајућих компетенција и академских знања с једне 

стране у широј области менаџмента и бизниса, и, с друге у области менаџмента неопходних за припрему 

доношења економских одлука на различитим нивоима процеса одлучивања. Циљеви студијског програма 

обухватају стицање знања у области основних економских предмета, неопходних за све академско 

образоване дипломиране економисте-мастере Студенти своје знање могу проширити у оквиру 

специјалистичких предмета који одређују профил дипломираних економиста-мастера ове оријентације. 

Општи су циљеви образовања дипломираних економиста-мастер менаџерске оријентације развијање 

критичког мишљења и способности разумевања и решавања менаџерских дилема, што укључује такође и 

формирање свести о неопходности перманентног образовања, нужног за ефикасно деловање у динамичком, 

променљивом окружењу. Циљеви образовања се огледају и у формирању таквих стручњака који су 

оспособљени за тимски рад, за анализу окружења и доношење правих тактичких и стратегијских одлука.  

 

Компетенције дипломираних студената 

Мастери овог смера могу бити запослени у најразличитијим производним и друштвеним делатностима, при 

чему могу учествовати у процесима анализе, планирања, формулисања стратегија развоја, припреме и 

доношења одлука, управљању и руковођењу. Завршетком дипломских академских студија студијског 

програма Менаџмент студенту се издаје диплома којом се потрвђује завршетак студија и стицање академског 

назива –мастера - у складу са Законом. Стечена актуелна, научно основана знања и вештине треба да омогуће 

ефикасно управљање процесима у индустријским, комуналним, туристичко-угоститељским и еколошким 

системима, каo и другим областима у којима се остварује изузетно динамичан раст и развој. 

 

 

 

 

 

 

 



Студијски програм мастер академских студија: Менаџмент 

Шифра студијског програма: МАС-МЕ 

 

Квалификација: мастер, менаџмент 

 

 

Шифра Назив предмета Семестар 
Фонд часова 

предавања+вежбе 

ЕСПБ 

бодови 

1. година      

МАС-447 Методологија научно истраживачког рада 1 3+0  6 

МАС-472 Савремени менаџмент 1 3+2  6 

МАС-436 Менаџмент иновација 1 2+3  6 

МАС-488 Управљачко рачуноводство 2 2  2+2 8 

  Предмет изборног блока 2  2+3 6 

  Предмет изборног блока 2  2+3 6 

МАС-550 Студијски истраживачки рад на основама 

мастер рада  

(200 часова других облика наставе)  1 и 2 

 

 6 

МАС-555 Израда и одбрана мастер рада     16 

   8+5 6+8  

 Укупно:  605 60 

 

 

 

 

Студијски програм мастер академских студија: Менаџмент 

 

Изборна настава на студијском  програму 

 

 

Шифра Назив предмета Семестар 
Фонд часова 

предавања+вежбе 

ЕСПБ 

бодови 

Предмети изборног блока (бира се 2 од 3) 

МАС-402 Вишекритеријумско одлучивање 2  2+3 6 

МАС-463 Предвиђање и прогностика 2  2+3 6 

МАС-481 Теорије трошкова 2  2+3 6 

МАС-492 Финансијско реструктурирање предузећа 2  2+3 6 

 

Напомена: Комбиновањем изборних предмета студент може стећи више од прописаног укупног 

броја ЕСПБ бодова (најмање 60). 


