
ОСНОВНИ ЗАДАЦИ И ЦИЉЕВИ ВИСОКОШКОЛСКЕ УСТАНОВЕ 

 

Висока школа за менаџмент и економију (Школа), има утврђене основне задатке и циљеве који су у 
складу са циљевима високог образовања у Републици Србији. 

Визија Школе је да, као део јединственог образовног простора Републике Србије, односно Европског 
образовног простора, оствари највише образовне стандарде у настави и научноистраживачком раду 
и образовању младих  у  области ДХП (област: Економске науке и Менаџмент и бизнис) и ИМТ (област 
Безбедност), на основном и мастер студијама. Визија Школе, у генерисаном смислу, представља 
креирање нових кадрова за пословни (образовни) простор Републике Србије и Европе, а у функцији 
афирмисања пословних (образовних) вредности младе генерације.   

Mисија Школе је да својим студентима пружа образовање највишег квалитета и омогући стицање 
теоријских и практично употребљих знања и вештина за успешан рад у области области ДХП (област: 
Економске науке и Менаџмент и бизнис) и ИМТ (област: Безбедност). Мисија Школе засновна је на 
етици рада, знању и вештинама потребним за дугорочан успех студената у послу који је изложен 
тржишним и технолошким променама. Суштина мисије је у преношењу квалитетног и стручног 
сазнања студентима, како би били спремни за све изазове у савременом пословању. Служећи се 
искуством и примером најбољих европских и светских високих школа, а узимајући у обзир економске 
и друге специфичности нашег поднебља, мисија се у потпуној мери исказује у повећању вредности 
мере знања студената, односно стварање елитних кадрова који ће промовисати знање из eкономије 
и менаџмента (у области производње, односно у области услуга) и менаџмента бебедноси (у области 
одбарне и безбедности) на највишем нивоу. 

Школа своју мисију остварује у оквиру три међусобно повезане активности: високо образовање, 
научноистраживачи рад и примена знања у пракси. У складу са тим, Школа у континуитету унапређује 
образовне програме и усклађује их са актуелним трендовима у Европи, унапређује квалитет рада 
студената, наставног и административног кадра и материјалних ресурса, са сврхом изналажења 
квалитетних одговора на захтеве постојећих образовних стандарда. На тај и такав начин Школа 
задовољава потребе Крагујевца, Републике Србије и Европе за стручним кадровима, и као део ширег 
образовно научног система представља покретачку снагу развоја нашег друштва 

Основни задаци и циљеви Школе  
Основни задаци и циљеви произилазе из визије и мисије Школе и заснивају се на општем друштвеном 
опредељењу Републике Србије, посебно на стратегији развоја система образовања. У складу са 
местом и улогом Школа сходно одредницама Закона о високом образовању Републике  Србије, Савет 
Школе утврдио је основне задатке и циљеве Школе. 

Основни задаци:  

• Образовање студената на акредитованим студијским програмима основних и мастер 
академских студија: 
- ОАС Екoномија, 240 ЕСПБ, ДХП, област Економске науке;  
- МАС Економија, 60 ЕСПБ, ДХП; област Економске науке; 
- МАС Рачуноводство и ревизија, 60 ЕСПБ, ДХП; област Економске науке; 
- МАС Одбрана, 60 ЕСПБ, ИМТ, област Безбедност; 
- ОАС Менаџмент, 60 ЕСПБ, ДХП; област Менаџмент и бизнис; 
- МАС Менаџмент, 60 ЕСПБ, ДХП; област Менаџмент и бизнис; 

• Реализација научноистраживачких  пројеката самостално, односно у сарадњи са 



институцијама и организацијама из земље и иностранства; 

• Реализација развојних  и других стручних пројеката у сарадњи са привредним субјектима и 
другим организацијама са којима је Школа потписао уговоре о сарадњи; 

• Организација научних скупова, семинара, симпозијума; 

• Публиковање и презентација научних и стручних радова у оквиру издавачке делатности; 

• Развој наставног и научноистраживачког подмлатка; 

• Континуирана усаглашеност са актуелним научним и стручним сазнањима. 

Основни задаци су утврђени и усвојени од стране органа управљања и објављени на сајту Школе, 
www.vsem.edu.rs.  
Директор са тимом Школе управља процесом реализације основних задатака и усклађује их са 
захтевима и развојем у образовном и укупном друштвеном систему.  

Основни циљеви: 
- Перманентно унапређивање свих процеса рада, првенствено образовног и научноистраживачког 

процеса;  
- Реализација студијских програма који су прилагођени новим достигнућима у науци и образовном 

процесу у Европи и свету; 
- Обезбеђење неопходних ресурса потребних за квалитетну реализацију образовне и 

научноистраживачке делатности у области  економије, менаџмента и безбедности; 
- Преношење знања које ће студентима омогућити ефикасно и ефективно укључивање у пословне, 

стручне и научне токове; 
- Сарадња са образовним и научним институцијама, као и пословним компанијама у земљи и 

иностранству; 
- Омогућавање мобилности студената у складу са основним предпоставкама болоњског процеса; 
- Континуирано унапређење система квалитета наставног и образовног процеса; 
- Перманентна обука наставног кадра са сврхом овладавања новим методама рад и подстицањем 

њихове креативности; 
- Перманентна обука и научно и стручно усавршавање запослених; 
- Перманентно подстицање марљивости, креативности и иновативности свих запослених у 

установи. 

Наведени основни циљеви су у функцији мисије Школе. Циљеви су утврђени и усвојени од стране 
органа управљања. Менаџмент Школе управља процесом реализације основних циљева и усклађује 
их са захтевима и развојем у образовном и укупном друштвеном систему. Наведени циљеви су 
конкретни, оствариви и мерљиви у складу са расположивим могућностима Школе. Доносе се за сваку 
пословну годину,  исказују и прате кроз Извештаје о реализацији годишњег пословања Школе. 

Школа ће периодично преиспитивати своје основне задатке и циљеве, вреднујући њихову 
сврсисходност у процесу планирања и расподеле средстава. Испуњењем основних задатака Школа 
потврђује друштвену оправданост свог постојања, а остварењем циљева даје допринос академском, 
културном и привредном развоју не само у земљи већ и у региону. 
Да би одржао свој реноме и углед, Школа редовно прати квалитет и успешност спровођења студијских 
програма, њихову сврсисходност и друштвену оправданост, у складу са Стратегијом обезбеђења 
квалитета и  Правилником за праћење, обезбеђивање, унапређење и развој квалитета студијских 
програма, наставе и услова рада. 

http://www.vsem.edu.rs/

