Стандард 4: Студије
Садржај квалификација и диплома појединих врста и нивоа студија одговарају карактеру и циљевима
студијских програма. Студијски програми високошколске установе су у складу са основним задацима и
циљевима и служе њиховом испуњењу. Високошколска установа систематично и ефективно планира,
спроводи, надгледа, вреднује и унапређује квалитет студијских програма.

Опис (дати са највише 500 речи у случају универзитета или академије струковних студија)
Садржај квалификација и диплома основних струковних студија и специјалистичких
струковних студија Школе одговарају карактеру и циљевима ових студија.


Квалификације које означавају завршетак основних струковних студија Менаџмент
продаје стичу студенти: који су показали знање и разумевање у области струковних
трогодишњих студија и способност коришћења стручне литературе из свих области
које се уче; који су способни да примене стечено знање у обављању послова у укупној
економској и конкретној стручној области или професији, да идентификују,
употребљавају, трајно чувају и анализирају податке који ће им помоћи у
формулисању одговора на уочене проблеме као и на њихово предвиђање; да
организују савремену структуру пословања и стално је унапређују; који су у стању да
пренесу своја знања и вештине на друге остварујући синергију у организацији; који су
у стању да руководе економским областима организације и да исте стално
усвршавају; који су способни да се континуирано стручно усавршавају; који поседују
способности да наставе студије специјализирајући се за одговарајуће области
предузетничких активности.



Квалификације које означавају завршетак основних струковних студија Менаџмент и
бизнис стичу студенти: који су показали знање и разумевање у области струковних
трогодишњих студија и способност коришћења стручне литературе из свих области
које се уче; који су способни да примене стечено знање у обављању послова у укупној
економској и конкретној стручној области или професији, да идентификују,
употребљавају, трајно чувају и анализирају податке који ће им помоћи у
формулисању одговора на уочене проблеме као и на њихово предвиђање; да
организују савремену структуру пословања и стално је унапређују; који су у стању да
пренесу своја знања и вештине на друге остварујући синергију у организацији; који су
у стању да руководе економским областима организације и да исте стално
усвршавају; који су способни да се континуирано стручно усавршавају; који поседују
способности да наставе студије специјализирајући се за одговарајуће области
предузетничких активности.



Квалификације које означавају завршетак основних струковних студија Менаџмента
безбедности стичу студенти: који су показали знање и разумевање у области
струковних трогодишњих студија и способност коришћења стручне и научне
литературе из свих области које се уче; који су способни да примене стечено знање у
обављању послова у привреди, институцијама и предузећима у конкретној стручној
области или професији, да идентификују, употребљавају, трајно чувају и анализирају
податке који ће им помоћи у формулисању одговора на уочене проблеме као и на
њихово предвиђање; да организују безбедност свих елемената савремене структуре
пословања и стално је унапређују; који су у стању да пренесу своја знања и вештине
на друге остварујући сигурност и безбедност у организацији; који су у стању да
руководе безбедношћу у интерним структурама организације и спрече екстерно
нарушавање безбедности и да исте стално усвршавају; који су способни да се
континуирано стручно усавршавају; који поседују способности да наставе студије

специјализирајући се за одговарајуће области корпоративне безбедности.


Квалификације које означавају завршетак специјалистичких струковних студија
Предузетнички менаџмент стичу студенти: који су показали продубљено знање и
разумевање у области специјалистичког управљања иновативним и предузетничким
способностима и способност коришћења научне и стручне литературе из ове области;
који су способни да примене стечено знање у обављању послова у конкретној
стручној области или професији, да организују систем прикупљања, идентификује и
употребе података на свим нивоима у организацији који ће помоћи у формулисању
одговора на уочене проблеме тржишта , комуницирања, одрживог развоја и др. као и
на њихово предвиђање; који су у стању да пренесу своја знања и вештине на друге и
да организовано користе знања и способности других на реализацији циљева
иновативне и интегрисане предузетничке организације; који су способни да се
континуирано стручно усавршавају.



Квалификације које означавају завршетак специјалистичких струковних студија
Корпоративна безбедност стичу студенти: који су показали продубљено знање,
разумевање и вештине у ужим областима специјализације и способни су да их
примене у пракси; који су показали знање и разумевање у области специјалистичког
управљања свим кључним елементима безбедности корпорације и способност
коришћења научне и стручне литературе из ове области; који су способни да примене
стечено знање у обављању послова у конкретној стручној области или професији, да
организују систем прикупљања, идентификације и употребе података на свим
нивоима у организацији који ће помоћи у формулисању одговора на уочене проблеме
националне безбедности као и у предвиђању истих, значаја људских ресурса у
безбедности, заштити интелектуалне имовине корпорације, одрживог развоја и др.;
који су у стању да пренесу своја знања и вештине на друге и да организовано користе
знања и способности других на реализацији циљева ублажавања и спречавања криза и
конфликата у корпорацији; који имају повећане способности да интегришу стечена
знања и вештине, расуђују и закључују на основу анализе доступних информација,
имајући у виду друштвену и етичку одговорност; који су у стању да ефикасно прате и
усвајају новине у струци и да их јасно преносе целокупној јавности; који су способни
да се континуирано стручно усавршавају.

Сваки програм обухвата циљеве, структуру и садржај, упис, методе учења и начин провере
знања, исходе и компетенције.
Школа објављује циљеве програма.
Програми имају усклађене елементе.
Школа прати, вреднује, развија и унапређује програме.
Сваки предмет вреднује се бројем ЕСПБ.
Показатељи и прилози за Стандард 4:
Табела 4.1. Збирни преглед студијских програма који се реализују на универзитету или
академији струковних студија, Табела 4.2. Листа студијских програма који се реализују у
високошколској установи, Прилог 4.1. Распоред часова за текућу школску годину, програма
који се реализују у високошколској установи, Прилог 4.2. Додатак дипломи за студијске
програме који се реализују у високошколској установи

