Стандард 1: Основни задаци и циљеви високошколске установе
Високошколска установа има утврђене основне задатке и циљеве који су у складу са
циљевима високог образовања, који су утврђени законом.
Опис (до 300 речи)
Висока струковна школа за предузетништво Београд (у даљем тексту Школа) има утврђене
задатке и циљеве; у складу су са циљевима високог образовања, утврђеним у Закону.
Школа је јавна и аутономна високошколска установа чији је основни задатак да обједини
образовне и стручне методе и поступке, којим доприноси одржавању свеобухватне,
систематизоване, научно и стручно засноване слике света и положаја човека у њему,
дефинише и изгради темеље доживотног образовања и перманентног професионалног
развоја студената.
Основни задаци Школе показују друштвену оправданост његовог постојања – обезбеђивање
квалитетног образовања које ће створити стручњаке компетентне да конкуришу у
међународним релацијама, што је у интересу појединаца, читаве привреде и друштва. Развој
тржишне економије, све оштрије и захтевније тржишне утакмице, на домаћем и
глобалном плану, процес прикључивања Србије ЕУ, а то значи европским стандардима
у економији оправдава потребу образовања кадрова које школује Висока струковна
школа за предузетништво, који ће бити у стању да се ухвате у коштац са изазовима
савремених економских кретања.
Задаци одређују општи правац делатности високог струковног образовања, при чему се
будући приоритети Школе могу препознати у обезбеђивању међународно конкурентног
образовног процеса који ће допринети равноправном образовању становништва,
ефикасности студирања и стицања применљивих знања што ће омогућити међународном
репозиционирању домаће привреде и друштва. Потреба за високообразованим кадровима
економског профила, менаџера безбедности и у ИТ области дефинише основни задатак ове
високообразовне установе.
Основне задатке Школе утврђује орган управљања, а објављују се на сајту школе.
Циљеви Школе произилазе из основних задатака: преношење стручних и научних знања и
вештина; развој струке и науке; образовање стручног подмлатка; пружање могућности
појединцима да под једнаким условима стекну високо образовање и да се усавршавају током
живота;оспособљавање студената да се у што краћем року оспособе за пратичан
експертски рад у струкама за које се школују.
Циљеви Школе одређују конкретне резултате – формирање стручњака способних да
примене стечена знања и вештине у домаћој и међународној пракси; да их пренесу на друге
и подстакну развој економске струке и безбедности пословања и стручног подмлатка;
развијају сопствену каријеру образујући се уз рад. Посебан резултат се очекује у
проходности студената након завршених основних струковних студија или наставку
школовање на специјалистичким струковним студијама.
Такви циљеви су и определили потребу за студијским програмима основних струковних
студија и специјалистичких струковних студија. Оперативни економски стручњаци и
стручњаци за корпоративну безбедност на овом подручју определили су да се Школа одлучи
за специјалистичке студијске програме из области предузетничког менаџмента и
корпоративне безбедности.

Циљеви Школе представљају основу за контролу њеног рада, што се остварује уведеним
Правилима система квалитета. Циљеви Школе су конкретни, мерљиви и упоредиви;
оствариви су јер су друштвено оправдани и усклађени са могућностима школе, те ближе
одређују њену делатност.
Активности Школе, укључујући развој студијских програма, у складу су са утврђеним
задацима и циљевима како високог струковног образовања, тако и академског образовања.
Школа сваке године преиспитује остваривање основних задатака и циљева, вреднујући
њихову сврсисходност у процесу планирања и распореду средстава. Код планирања и
извештавања важну улогу имају локални и окружни органи средине.
Показатељи и прилози за стандард 1:
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