Стандард 1: Структура студијског програма
Докторске студије имају најмање 180 ЕСПБ бодова, уз претходно остварени обим студија од
најмање 300 ЕСПБ бодова на основним академским и дипломским академским студијама, односно
360 ЕСПБ бодова на интегрисаним основним и дипломским академским студијама из
медицинских наука. Докторска дисертација је завршни део студијског програма докторских
студија, осим доктората уметности који је уметнички програм.
Врста и ниво студија:
Студијски програм:
Научно поље:
Научна област:

ДОКТОРСКЕ АКАДЕМСКЕ СТУДИЈЕ (180 ЕСПБ)
ИНЖЕЊЕРСКИ МЕНАЏМЕНТ
ТЕХНИЧКО-ТЕХНОЛОШКО
ИНДУСТРИЈСКО ИНЖЕЊЕРСТВО И ИНЖЕЊЕРСКИ МЕНАЏМЕНТ

а) Докторске студије остварају се са циљем: образовања високо компетентних доктора наука за
научно истраживачки рад и развој инжењерског менаџмента.
б) Исходи учења су постизање способности студената за разматрање развоја и усвајање и примену
основа, принципа и математичких модела у функцији научног истраживања, развој способности за
примену основних метода у решавању теоријских и практичних проблема у области:
 глобалног менаџмента и бизниса
 технолошких иновација
 логистичког менаџмента
 здравствене економије
 менаџмента знања
 информационих система за управљање знањем
 нових технологија и заштите животне средине.
в) Након израде и одбране докторске дисертације студент стиче ЕСПБ 480 (300 ЕСПБ + 180 ЕСПБ) и
научни назив: Доктор наука - инжењерски менаџмент.
г) Услов за упис на студијски програм су завршене основне академске и мастер академске студије са
најмање укупно 300 ЕСПБ, при чему су остали услови уписа дефинисани правилником о докторским
студијама на Европском универзитету Факултету за инжењерски интернационални менаџмент.
д) Студијски програм се реализује кроз обавезне и изборне предмете, студијски истраживачки рад и
траје 3 године и има укупно 180 ЕСПБ. Од тога, 90 ЕСПБ се стиче полагањем испита из предмета
предвиђених курикулумом. Свој истраживачки интерес, студент профилише кроз студијски
истраживачки рад, који доприноси продубљивању знања и разумевања области из које ради докторску
дисертацију.
ђ) Активна настава изводи се кроз предавања, студијски истраживачки рад, семинарске радове, и
докторску дисертацију, при чему су удео студијско истраживачког рада и израда докторске
дисертације доминантни. Студијски истраживачки рад је у функцији непосредног оспособљавања
студента за истраживање и писање научних радова, као и израду докторске дисертације. Саставни део
активне наставе су консултације које се реализује појединачно или са мањим бројем студената. На
њима се дају упутства у вези студијско истраживачког рада, правилног коришћења литературе и
начина писања научних и стручних радова. Организује се и менторско извођење наставе. У
менторском раду наставник је у непосредном контакту са студентом у вези начина коришћења
литературе, савладавања предвиђеног градива, израде докторске дисертације и публиковања
остварених истраживачких резултата (кроз стручне и научне радове).
е) Израдом и јавном одбраном докторске дисертације стиче се 90 ЕСПБ.
ж) Студенти имају обавезне и изборне предмете. Изборни предмети бирају се из листе предложених
предмета, дефинисане курикулумом. За сваки предмет дефинисан је садржај, изборност, број и
структура активне наставе, као и број ЕСПБ.
з) У договору са ментором неки предмети се могу преузети са студијских програма докторских
студија из земље и иностранства.
и) Прелазак са других студијских програма у земљи и иностранству је могућ у складу са правилником
о докторским студијама на Факултету за инжењерски интернационални менаџмент Европског
универзитета.
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