Посебан стандард:
докторских студија

Компетентност

високошколске

установе

за

реализацију

Високошколска установа доказује своју спремност за извођење докторских студија на основу
показатеља који се односе на научноистраживачки рад.
У складу са чланом 2. Закона о високом образовању Европски универзитет и Европски универзитет
Факултет за инжењерски интернационални менаџмент су део међународног, а посебно европског
образовног и научног простора.
Имајући у виду опредељење државе Србије да афирмише наставни и научни процес, дугорочни план
Европског универзитета и Европског универзитета Факултета за инжињерски интернационални менаџмент
је у функцији надређеног циља, а то је реализација студијског програма докторских академских студија који
је усаглашен са програмима Универзитета у Београду – Технички факултет Бор, Универзитета у Новом Саду
– Факултет техничких наука, као и са другим програмима европских универзитета.
Својим опредељењем Факултет за инжињерски интернационални менаџмент, уз подршку Европског
универзитета и свог оснивача проф. др Милије Зечевића, обезбедио је средства и услове за реализацију
докторских академских студија, као и реализацију израде докторске дисертације, тако да докторанти могу
слушати и учествовати на предавањима, симпозијумима и радити докторску дисертацију у Будимпешти,
Бечу, Паризу и другим градовима европе зависно од опредељења и избора теме.
Имајући у виду компетенције и стандарде стандарде Националног савета за високо образовање Републике
Србије у наставном процесу учествују компетентни професори: емеритуси, редовни професори и доценти са
референцама.
У реализацију студијског програма докторских академских студија учествује 5 наставника од чега су 3
наставника пријављена за менторе.
Студије се реализују у згради у просторијама Европског универзитета Факултета за инжењерски
интернационални менаџмент. Укупна површина простора са којом располаже Факултет за инжењерски
интернационални менаџмент је 547,05м2.
Факултет за интернационални менаџмент је основан и почео да ради на основу решења Министарства
просвете Републике Србије бр. 06-00-04/93-04 од 10.06.1993. године.

Табела П.1. Збирни преглед броја одбрањених теза и објављених публикација
Табела П.2. Збирни преглед научноистраживачких пројеката који се тренутно реализују на
универзитету
Табела П.3. Листа научноистраживачких пројеката који се тренутно реализују у високошколској
установи
Табела П.4. Листа особља високошколске установе укљученог у научноистраживачке и
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Табела П.5. Збирни преглед научноистраживачких резултата у установи у претходној школској
години
Табела П.6. Листа установа у земљи и свету са којима високошколска установа сарађује
Табела П.7. Листа наставника у сталном радном односу који су били ментори у изради доктората
Евиденција:
Програм научноистраживачког рада – Прилог П.1
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