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О НАМА 
 

Одсек за пословне студије Блаце је 

државна високошколска установа у 
саставу  Академије струковних студија 

Јужна Србија  са традицијом у 

образовању кадрова економске и 
информатичке струке дугом преко 65 

годинa.  

 

Студијски програми Одсека 

акредитовани од стране надлежних 

органа Републике Србије у складу са 

Законом о високом образовању су: 

1 Основне струковне студије првог 

степена образовања 

Рачунарство и информатика 

Финансије и рачиноводство 

Порези и царина 

Пословна економија 

Туризам 

Финансије и рачуноводство - 
високошколска јединица у Јагодини 

Порези и царина - високошколска 

јединица у Димитровграду 

 

2 Специјалистиче струковне студије 

првог степена образовања 

Примењене информационе технологије 

Савремено управљање корпорацијама 

Управљање јавним финансијама 

 

Седиште Одсека је у Блацу, у улици 

Краља Петра I бр. 1, док своју 
делатност Одсек остварује и у 

високошколским јединицама ван 

седишта у Јагодини и Димитровграду. 
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Структура студијског програма 
 

Програм мастер струковних студија Управљање пословањем има за циљ да 
студентима пружи могућност за стицање и унапређење знања, као и развијање 

креативних способности и специфичних практичних вештина неопходних за 

обављање задатака у управљању организацијама. 
 

Програм мастер струковних студија 

Управљање пословањем траје две 

године, односно четири семестра, након 
чијег завршетка студенти остварују 120 

ЕСПБ бодова. 

Мастер струковне студије су студије 
другог степена. Исходи учења 

обухватају потребна напредна стручна 

знања, вештине, способности и ставове 
који студентима омогућавају примену у 

реалном пословном окружењу. 

Завршетком студијског програма 

Управљање пословањем студент стиче 
стручни назив – струковни мастер 

менаџер. 

 

Упис на студије 
Право уписа на прву годину мастер 

студија имају кандидати који 

супретходно завршили основне 
струковне студије из области 

економских наука и менаџмента и 

бизниса и остварили 180 ЕСПБ бодова. 
Кандидати ће приликом уписа бити 

рангирани по успеху оствареном на 

основним струковним студијама. Под 
успехом оствареним на основним 

струковним студијама подразумева се 

просечна оцена остварена на основним 

струковним студијама. 
У другу годину мастер струковних 

студија могу се уписати кандидати који 

имају стечено високо образовање 
специјалистичких струковних студија 

другог степена уколико постоји 

поклапање студијског плана и програма 
са специјалистичких и мастер 

струковних студија у обиму од најмање 

20 ЕСПБ 
 

Кандидати који испуњавају услов за 

упис друге године мастер студија, биће 
рангирани по успеху оствареном на 

специјалистичким струковним студијама 

другог степена. 
 

 

 
 

 

 

 

Број места за овакве кандидате, 

утврђује са као разлика акредитованог 

броја студената и броја уписаних 
студената на другу годину мастер 

студија, који су претходно били уписани 

на прву годину. 
 

Структура програма 
Програм мастер струковних студија 

Управљање пословањем траје две 

године, односно четири семестра, након 

чијег завршетка студенти остварују 120 

ЕСПБ бодова. Структура програма и 

режим студија омогућује сваком 

студенту уз обавезних шест предмета и 

одабир четири изборна предмета. 

Обавезни предмети су Методологија 

истраживачког рада (12 ЕСПБ), 

Менаџерско и стратешко 

одлучивање (10 ЕСПБ), 

Организационо понашање и 

лидерство и Корпоративни 

менаџмент чије бодовне вредности 

износе по (9 ЕСПБ), Менаџмент 

маркетинга (10 ЕСПБ) и Управљање 

финансијама (8 ЕСПБ). У структури 

студијског програма предвиђена су 

четири изборна предмета које студент 

бира из четири изборне листе које 

садрже двоструко већи број предмета у 

односу на број предмета који се бира. 

Изборни предмети су Економија рада, 

Национална култура и глобализација 

(9ЕСПБ), Финансије јавног сектора, 

Креативне индустрије чије изборне 

вредности износе по 8 ЕСПБ бодова, 

затим Финансијске институције и 

Дигитална економија са бодовном 

вредношћу по 9 ЕСПБ бодова, док су 

бодовне вредности предмета Систем 

управљања квалитетом и Банкарски 

менаџмент по 10 ЕСПБ бодова. 
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Саставни део структуре студијског 
програма чине две стручне праксе 

које студенти обављају у другом и 

трећем семестру, у трајању од 90 часова 
(3 ЕСПБ).  

На завршној години студија је 

предвиђен Завршни рад који обухвата 
две активности: Примењени-

истраживачки рад (10 ЕСПБ) и 

Завршни рад који подразумева израду 

и одбрану (10 ЕСПБ). 
 

Организација студија 
Студије се организују као 
једносеместралне, са укупним 

оптерећењем студената у оквиру 

најмање 20-часовне радне недеље чиме 

укупан фонд активне наставе чини 
минимално 600 часова у току школске 

године. Методе извођења наставе 

обухватају предавања кроз 
интерактивни рад са студентима и 

аудиторне вежбе, као и анализе 

случајева из праксе који имају за циљ 
подстицање студената на перманентан 

рад и развијање критичког размишљања 

и решавања одређених менаџерских 

проблема. 
 

Преношење ЕСПБ бодова 
Студент може са других студијских 

програма мастер струковних студија из 

области економских наука и менаџмента 
и бизниса прећи на студијски програм 

Управљање пословањем преношењем 

ЕСПБ бодова. Студенту који је положио 

испит на другом студијском програму 
признаје се положени испит, ако 

предмет из којег је испит положен, по 

својој садржини и обиму одговара 
предмету који је студент уписао, што се 

доказује изводом из књиге предмета. 

Студент који тражи преношење ЕСПБ 
бодова прилаже Уверење о положеним 

испитима и извод из књиге предмета 

који садржи податке о положеним 

испитима које доставља Комисији за 
признавање испита, нострификацију и 

еквиваленцију јавних исправа. Ако 

предмет из којег је испит положен по 
својој садржини и обиму приближно 

одговара предмету који је студент 

уписао, наставник може признати испит 
у целини. Признавањем испита признаје 

се и оцена којом је студент оцењен на 

испиту. Број бодова признатог испита 

утврђује се у складу са правилима 
ЕСПБ. 
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Сврха студијског програма 

 
 

Сврха студијског програма Управљање 

пословањем јесте продуковање кадрова 

који ће усвајањем теоријско-
методолошких и практичних знања бити 

спремни за примену и развој стручних 

вештина потребних за укључивање у 
радни процес на управљачким, стручним 

и саветодавним позицијама у 

организацијама.  

 
Сврха студијског програма Управљање 

пословањем усклађена је са основним 

циљевима Aкадемије струковних студија 
Јужна Србија дефинисаним у Статуту 

Академије, а који се односе на стално 

унапређење квалитета наставе, 
интензивирање истраживачког рада, 

иновационе делатности и пружања 

подршке студентима у њиховом 

академском и каријерном развоју. 
 

Напредна знања, вештине и способности 

стечене на овом студијском програму 

могу бити коришћене у управљању 
пословањем организације у целини, 

односно управљању финансијама, 

маркетингом, људским ресурсима, 
квалитетом у организацији и обављању 

занимања, као што су: 

 

Извршни директор;  
Руководилац, стручњак или 

саветник за маркетинг, финансије, 

управљање квалитетом, стратешко 
планирање и анализу, истраживање 

и развој; 

Аналитичар организације и 
управљања;  

Менаџер у електронској трговини;  

Маркетинг и бренд менаџер. 
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Циљеви студијског програма  

 

 
Циљ студијског програма Управљање пословањем је образовање мастер 
струковних менаџера који стичу компетенције и вештине за менаџере 

средњег и вишег нивоа и решавање практичних проблема у управљању 

организацијама. Овај општи циљ операционализован је кроз специфичне 
циљеве, као што су: 

 
 

− примена одговарајућих 
истраживачких метода и техника; 

 

− доношење стратешких одлука 
примењујући моделе одлучивања 

у неизвесним и сложеним 

пословним окружењима; 
 

− дефинисање улоге менаџмента 

организације у обликовању 

стратегије; 
 

− примена метода и техника 

стратегијског управљања; 
 

− примена различитих модела и 

принципа корпоративног 

менаџмента; 
 

− идентификовање принципа и 

изазова који се односе на 
организационо понашање на 

нивоу појединца, тима и 

организације; 
 

 

 

 

 

− примена основних концепата и 
теорија организационог и 

лидерског понашања у пракси; 

 
− ефикасно управљање људским 

понашањем у организацији; 

 
− разумевање основних принципа, 

теорија и концепата маркетинг 

менаџмента и њихова примена у 

реалном пословном окружењу;  
  

− примена нових информационо-

комуникационих технологија у 
маркетингу и њихова 

имплемнетација у пракси; 

 

− овладање финансијским 
планирањем, методама и 

техникама финансијске анализе; 

 
− ефикасно управљање обртним 

средствима и дефинисање 

дивидендне политике. 

 

Циљеви студијског програма Управљање пословањем усклађени су са 

основним циљевима Aкадемије струковних студија Јужна Србија 
дефинисаним у Статуту Академије који се односе на стално унапређење 

квалитета наставе, интензивирање истраживачког рада, иновационе 

делатности и пружања подршке студентима у њиховом академском и 
каријерном развоју. 
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Kомпетенције дипломираних студената 

 

 

 

 
 

 

Савладавањем студијског програма 
Управљање пословањем студент стиче 

следећа знања, вештине, способности и 

ставове: 
 

Знања– поседује напредна 

специјализована стручна знања која се 

односе на научне теорије и принципе, 
процесе укључујући вредновање, 

критичко разумевање и примену у 

управљању пословањем; 
 

Вештине- решава сложене проблеме 

на иновативан начин који доприноси 
развоју управљања пословањем. 

Управља и води сложену комуникацију, 

интеракцију и сарадњу са другима из 

различитих друштвених група. 
Примењује сложене методе и 

инструменте релевантне за управљање 

пословањем; 
 

Способности и ставови- делује 

предузетнички и преузима руководеће 
послове. Самостално и са пуном 

одговорношћу води најсложеније 

пројекте. Планира и реализује 

примењена истраживања. Контролише 
рад и вреднује резултате других ради 

унапређивања постојеће праксе. 

 
 

 

 

 
 

 

 
 

 

Савладавањем студијског програма 

Управљање пословањем студент стиче 
следеће предметно-специфичне 

способности: 

 

доношења правилних финансијских 

одлука на основу савремених техника и 

метода финансијске анализе и 

евалуације; предлагања решења 

проблема који се појављују у оквиру 

радне организације; анализе понашања 

људи у организацијама; примене 

поуздане методологије у праћењу и 

процени адекватности примењеног 

система управљања структуром и 

људима у организацији; примене 

различитих модела корпоративног 

управљања; развоја вештина и 

спретности у примени савремених 

информационих технологија у циљу 

успешног остваривања стратешких 

циљева организације; интеграције 

елемената дигиталне економије у 

пословање организације, као и процене 

и примене њених принципа у циљу 

стварања конкурентне предности; 

развоја дугорочних односа међу 

тржишним актерима; вредновања, 

критичког разумевања и конструисања 

принципа и теорија у разним областима 

маркетинга; развоја и примене 

инструмената маркетинг микса; 

организације креативних тимова у 

одређеним секторима креативних 

индустрија; планирања, организовања, 

вођења и контроле различитих послова, 

подухвата и организационих система;  

критичког и креативног размишљања 

у циљу побољшања процеса доношења 

одлука; руковођења у организацијама. 
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Курикулум 

 

Курикулум студијског програма Управљање пословањем конципиран је у складу са 

циљевима студијског програма и Стандардима за акредитацију студијских програма. 

 
 

Курикулум садржи листу и структуру 

обавезних и изборних предмета, 

обавезну стручну праксу, примењени-
истраживачки рад и завршни рад.  

 

Структура студијског програма 

Управљање пословањем садржи шест 
обавезних и четири изборна 

предметa, а фактор изборности према 

позицијама где студент бира предмете 
износи 37,50 %.  

 

Тако студенти на првој години имају 
четири обавезна и два изборна 

предмета која бирају из две изборне 

корпе.  

 
На другој години студија студенти имају 

два обавезна и два изборна 

предмета која бирају из две изборне 
корпе. Листа изборних предмета садржи 

двоструко већи број предмета у односу 

на број предмета који се бира.  

 
Саставни део курикулума студијског 

програма Управљање пословањем чине 

стручна пракса 1 на првој години 
студија у трајању од 90 часова (3 ЕСПБ) 

и стручна пракса 2 на другој години 

студија у трајању од 90 часова (3 
ЕСПБ), које се реализују у привредним 

организацијама.  

 

Завршни рад је приказан у две 
позиције: Примењени-истраживачки 

рад и Завршни рад који подразумева 

израду и одбрану. Бодовна вредност 
завршног рада је исказана у ЕСПБ 

бодовима (Примењени-истраживачки 

рад 10 ЕСПБ и завршни рад 10 ЕСПБ).  
 

Ради равномерног оптерећења студената 

број ЕСПБ бодова у свим семестрима 

износи 30 ЕСПБ бодова. 

 
Сваки предмет курикулума садржи 

назив предмета, тип предмета, семестар 

у којем се слуша настава, предуслове за 
похађање предмета, циљ, исходе учења, 

садржај, препоручену литературу, 

методе реализације наставе, број часова 
активне наставе и самосталног рада 

студента, начин провере знања и начин 

оцењивања. 

 
Часови активне наставе заступљени су 

са минимум 600 часова годишње, 

односно минимум 20 часова недељно, од 
чега на првој години студија 51,16% 

чине предавања, а остало су вежбе и 

други облици активне наставе, док на 

завршној години примењени 
истраживачки рад чини 41,38%, а 

остало су предавања, вежбе и други 

облици активне наставе.  

 
У структури студијског програма 

Управљање пословањем заступљене су 

следеће групе предмета у односу на 
укупан број ЕСПБ бодова, и то: 

 

- општеобразовне – 10%,  
- стручне и стручно-апликативне – 90% 
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Наставни план –  

Управљање пословањем 

 
 

Р. бр. Шифра НАСТАВНИ ПРЕДМЕТИ 
Семестар 

ЕСПБ 
Број часова 

 

Прва година 

   I II  
 

1. MPU001 Методологија истраживачког рада 4+2+2  12 

2. MPU002 Менаџерско и стратешко одлучивање 4+4  10 

3. MPUI01 Предмет изборног блока 1 4+3  9 

 MPU011 Економија рада    

 MPU012 Национална култура и глобализација    

4. MPU003 Корпоративни менаџмент  4+3 9 

5. MPU004 Организационо понашање и лидерство  4+3 9 

6. MPUI02 Предмет изборног блока 2  3+3 8 

 MPU015 Финансије јавног сектора    

 MPU016 Креативне индустрије    

7. MPU005 Стручна пракса 1   3 

      

Укупно                                                                                                               60      

 

     

Друга година 

   III IV  
                                                                                                            

1. MPU006 Менаџмент маркетинга 4+4  10 

2. MPU007 Управљање пословним финансијама 3+3  8 

3. MPUI03 Предмет изборног блока 3 4+3  9 

 MPU013 Финансијске институције    

 MPU014 Дигитална економија    

4. MPU008 Стручна пракса 2   3 

5. MPUI04 Предмет изборног блока 4  4+4 10 

 MPU017 Систем управљања квалитетом    

 MPU018 Банкарски менаџмент    

6. MPU009 Примењени-истраживачки рад   10 

7. MPU010 Завршни рад   10 

      

Укупно                                                                                                               60 

      

Укупно ЕСПБ 120 
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Квалитет, савременост и међународна 
усаглашеност студијског програма 
 

Студијски програм Управљање пословањем је усклађен са савременим токовима и 

стањем науке и струке из области пословног управљања и упоредив је са сличним 

програмима на иностраним високошколским установама, а посебно у оквиру 
европског образовног простора. 

 

 
 
Студијски програм Управљање 

пословањем је усаглашен са више 

одговарајућих студијских програма из 
европских образовних институција, као 

и са европским стандардима у погледу 

услова уписа, трајања студија и начина 
студирања. Ради усклађивања са 

европским системом образовања 

извршене су анализе студијских 

програма европских високошколских 
установа.  

 

Студијски програм Управљање 
пословањем усаглашен са неколико 

иностраних студијских програма, и то: 

 
✓ Програм специјалистичких студија 

Пословно управљање, Економски 

факултет Универзитета у Загребу 

 
✓ Програм мастер студија Пословна 

администрација, Економски факултет 

Универзитета Комплутенсе у 
Мадриду 

 

✓ Постдипломски студијски програм 

Менаџмент и организација, 
Економски факултет Универзитета у 

Љубљани. 

 
 

 

На следећим веб страницама налазе се 

информације о наведеним високошколским 

установама: 

 

1. https://www.efzg.unizg.hr/ 

 
2. https://www.ucm.es/economicsandbusine

ss/ 

 
3. http://www.ef.uni-lj.si/ 

 

док се на следећим веб страницама налазе 

додатне информација о усклађености 

курикулума студијских програма са 

иностраних високошколских институција 

са студијским програмом Управљање 

пословањем: 

 

1. https://www.efzg.unizg.hr/poslovno-
upravljanje-mba/7719 

 

2. https://www.ucm.es/economicsandbusine
ss/academic-structure 

 

 
3. http://www.ef.uni-

lj.si/podiplomsko/poslovodenje_in_organi

zacija 

 

 
 

 

 

https://www.efzg.unizg.hr/
https://www.ucm.es/economicsandbusiness/
https://www.ucm.es/economicsandbusiness/
http://www.ef.uni-lj.si/
https://www.efzg.unizg.hr/poslovno-upravljanje-mba/7719
https://www.efzg.unizg.hr/poslovno-upravljanje-mba/7719
https://www.ucm.es/economicsandbusiness/academic-structure
https://www.ucm.es/economicsandbusiness/academic-structure
http://www.ef.uni-lj.si/podiplomsko/poslovodenje_in_organizacija
http://www.ef.uni-lj.si/podiplomsko/poslovodenje_in_organizacija
http://www.ef.uni-lj.si/podiplomsko/poslovodenje_in_organizacija
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Упис студената 

 
Упис на студијски програм Управљање пословањем остварује се под условима и на 

начин уређен Законом о високом образовању, Статутом Академије струковних 

студија Јужна Србија и Правилима студија Академије струковних студија Јужна 
Србија. 

 

 

Право уписа на прву годину мастер 
студија имају кандидати који су 

претходно завршили основне струковне 

студије из области економских наука и 
менаџмента и бизниса и остварили 180 

ЕСПБ бодова.  

 
Кандидати ће приликом уписа бити 

рангирани по успеху оствареном на 

основним струковним студијама. Под 

успехом оствареним на основним 
струковним студијама подразумева се 

просечна оцена остварена на основним 

струковним студијама. 
 

 

 

У другу годину мастер струковних 
студија могу се уписати кандидати који 

имају стечено високо образовање 

специјалистичких струковних студија 
другог степена уколико постоји 

поклапање студијског плана и програма 

са специјалистичких и мастер 
струковних студија у обиму од најмање 

20 ЕСПБ.  

 

Кандидати који испуњавају услов за 
упис друге године мастер студија, биће 

рангирани по успеху оствареном на 

специјалистичким струковним студијама 
другог степена. Број места за овакве 

кандидате, утврђује са као разлика 

акредитованог броја студената и броја 

уписаних студената на другу годину 
мастер студија, који су претходно били 

уписани на прву годину. 
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Оцењивање и напредовање студената 

 

Студент савлађује студијски програм Управљање пословањем полагањем испита из 

шест обавезних и четири изборна предмета, полагањем стручних пракси, примењено-

истраживачког рада и одбраном завршног рада. Сваки предмет на овом студијском 
програму има одређени број ЕСПБ бодова које студент остварује када са успехом 

положи испит. Број ЕСПБ бодова се утврђује на основу радног оптерећења студента у 

савлађивању одређеног предмета. 
 
 

Бодовна вредност обавезних предмета 

износи 12 ЕСПБ бодова (Методологија 

истраживачког рада), 10 ЕСПБ бодова 
(Менаџерско и стратешко одлучивање, 

Организационо понашање и лидерство, 

Менаџмент маркетинга), 9 ЕСПБ бодова 

(Корпоративни менаџмент и 8 ЕСПБ 
бодова (Менаџерске финансије). 

 

Бодовна вредност изборних предмета 
износи 8 ЕСПБ на првој години студија, 

односно 9 ЕСПБ и 10 ЕСПБ бодова на 

другој години студија. Полагањем 
стручне праксе у другом и трећем 

семестру студент стиче по 3 ЕСПБ бода. 

Бодовна вредност примењено-

истраживачког рада и завршног рада 
износи по 10 ЕСПБ бодова. 

 

Сваки предмет на студијском 
програму Управљање пословањем 

има јасан и објављен начин 

стицања поена кроз испуњавање 
предиспитних обавеза студената и 

полагањем испита.  

 

Максималан број поена које студент 
може да оствари испуњавањем 

предиспитних обавеза износи 70, од 

чега редовним похађањем наставе 
остварује 10 поена, полагањем 

колоквијума 20 поена и одбраном 

приступног рада 40 поена.  

 
Максималан број поена које студент 

може да оствари полагањем испита 

износи 30. 
 

 

 
 

 

 

 
 

Успех студента на испиту изражава се 

оценом од 5 до 10, према следећој 

скали:  
 

од 51 до 60 поена оцена 6 (шест)  

од 61 до 70 поена оцена 7 (седам)  

од 71 до 80 поена оцена 8 (осам) 
од 81 до 90 поена оцена 9 (девет) 

од 91 до 100 поена оцена 10 (десет). 

 
Полагање стручне праксе се не оцењује, 

већ презентацијом дневника стручне 

праксе студент остварује укупно 100 
поена и стиче 3 ЕСПБ бода.  

 

Полагањем предмета завршног рада, 

студент остварује 70 поена на основу 
израде примењено-истраживачког рада, 

односно 30 поена на усменом испиту.  

 
Одбраном завршног рада студент 

остварује највише 100 поена, а оцена 

завршног рада се формира на основу 
рукописа завршног рада и усмене 

одбране. 

 

Ближи услови за полагање испита и 
друге провере знања дефинисани су 

Статутом Академије струковних студија 

Јужна Србија и Правилима студија 
Академије струковних студија Јужна 

Србија. 
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Наставно особље 

 
За реализацију студијског програма 

Управљање пословањем Академија 

струковних студија Јужна Србија – 
Одсек за пословне студије Блаце је 

обезбедио потребан број наставника, у 

складу са бројем предмета и бројем 
часова из тих предмета. Укупан број 

наставника одговара стандардима који 

се односе на укупан број часова активне 
наставе на студијском програму 

Управљање пословањем. 

 

Просечно оптерећење сарадника 
ангажованих на студијском програму 

Управљање пословањем је у складу са 

стандардима. 

На реализацији студијског програма 

Управљање пословањем наставни кадар 

чини 19 наставника и то: 
 

2 наставника у звању редовоног 

професора,  
12 наставника у звању професора 

струковних студија,  

1 наставник у звању виши предавач,  
3 наставника у звању предавача и  

1 наставник вештина.  

 

 
Научне и стручне квалификације 

наставног особља одговарају образовно-

научној области и нивоу њихових 
задужења. 

 
 

Организациона и материјална средства 

 
За извођење студијског програма Управљање пословањем обезбеђени су одговарајући 

људски, просторни, техничко - технолошки и библиотечки ресурси који су примерени 
карактеру студијског програма и предвиђеном броју студената. 

 

 
За извођење студијског програма 
Управљање пословањем Академија 

струковних студија Јужна Србија - Одсек 

за пословне студије Блаце је обезбедио 
потребну површину простора који 

износи 50x2м2 = 100 м2. 

 
 Академија струковних студија 

Јужна Србија - Одсек за пословне 

студије Блаце обезбеђује сву 

потребну техничку опрему за 
савремено извођење наставе. 

 

 
За извођење студијског програма 

Управљање пословањем обезбеђена је 

потребна информациона технологија. 

 
 

Библиотека располаже са довољним 

бројем библиотечких јединица 
релевантних за извођење студијског 

програма Управљање пословањем. 

 
 Академија струковних студија Јужна 

Србија - Одсек за пословне студије 

Блаце обезбеђује покривеност свих 

предмета одговарајућом уџбеничком 
литературом која је расположива на 

време и у довољном броју за нормално 

одвијање наставног процеса на 
студијском програму Управљање 

пословањем. 
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Контрола квалитета 

______________________________________________________________________________ 

 
Студијски програм Управљање пословањем подразумева 

систематично праћење реализације студијског програма и 

предузимање мера за унапређење квалитета студијског програма и 
наставног процеса.  

 

Контрола квалитета студијског програма се обавља у унапред 

одређеним временским периодима који за самовредновање износи 
највише три године, а за спољашњу проверу квалитета највише пет 

година. 

 
У контроли квалитета студијског програма Управљање пословањем 

студентима је омогућено изражавање мишљења и оцена квалитета 

путем анкетирања које се спроводи два пута годишње, у зимском и 
летњем семестру. 
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 ПРОГРАМ МАСТЕР СТРУКОВНИХ 
СТУДИЈА  

УПРАВЉАЊЕ ПОСЛОВАЊЕМ 

2021/2022 

 

 

 

 
 
 

 
 

АКАДЕМИЈА СТРУКОВНИХ СТУДИЈА 
ЈУЖНА СРБИЈА  

ОДСЕК ЗА ПОСЛОВНЕ СТУДИЈЕ БЛАЦЕ 
 
 

 

 

 


