Стандард 6: Квалитет, савременост и међународна усаглашеност студијског
програма
Студијски програм прати савремене светске токове и стање струке и науке у одговарајућем
образовно-научном, односно образовно-уметничком пољу и упоредиви су са сличним програмима
на иностраним високошколским установама у оквиру европског образовног простора.
Студијски програм нуди студентима научна сазнања из инжењерског менаџмента. Студијски
програм је целовит и свеобухватан и усаглашен је са студијским програмима европских
универзитета.
Студијски програм докторских академских студија Инжењерски менаџмент усклађен је са
савременим светским токовима, науком и струком у области инжењерског менаџмента и може се
поредити са сличним програмима на иностраним високошколским установама, а посебно у оквиру
европског образовног простора и то:
Европски образовни простор:
1. University of Porto- FEUP- Portugal
https://sigarra.up.pt/feup/en/cur_geral.cur_view?pv_ano_lectivo=2015&pv_origem=CUR&pv_tipo_cur_s
igla=D&pv_curso_id=683
2.Tampere University of Technology, Tampere- Finland
http://www.tut.fi/en/admissions/doctoral-studies-phd/business-and-technology-management/index.h
http://www.tut.fi/cs/groups/public_news/@l102/@web/@p/documents/liit/mdbw/mdc5/~edisp/p079079.p
df
3. KTH Royal Institute of Technology, EDIM – European Doctorate in Industrial Management
http://www.edim-phd.eu/index.php/programme/programme-description
4. Technische Universitat Wiena
http://www.tuwien.ac.at/en/teaching/doctoral_programs/
5. ETH Zurich, Department of Management, Technology and Economics
https://www.mtec.ethz.ch/doctoral-studies/doc-management.html
Према члану 48. став 3. тачка 8 Закона о високом образовању међународна сарадња је једна
од интегративних функција Европског универзитета.
Чланице Европског универзитета из иностранства су:
European Academy of Science, Vienna, Geweygasse 4A;
Academie Europeenne D'informatisation-AEI, Brussels
MIM – The Center for European Master and Doctoral Studies – Budapest
MIM Manhattan Institute of Managemet – European Campus Paris
Institut Franco-Americain de Management – Paris
Sales Manager Akademie, Vienna Geweygasse 4A
Albert Schweitzer International University – Geneva
MIM Manhattan Institute of Management, New York
Европски универезитет је члан International Association of Universities IAU/UNESCO UNESCO
House 1, rue Miollis 75732 Paris која у свом саставу има преко 1000 универзитета из целог света.
http://www.whed.net/detail_institution.php?id=4908
Факултет за инжењерски менаџмент Европског универзитета у Београду је члан више од десет
година European Management Association, London
Евиденција:
Три акредитована инострана програма (копије програма или web адреса установе) – Прилог 6.1
Доказ да је програм усаглашен са европским стандардима – Прилог 6.2

