Стандард 5: Курикулум
Курикулум студијског програма садржи листу и структуру обавезних и изборних предмета и модула
и њихов опис.
Курикулум мастер академских студија на студијском програму Инжењерски менаџмент је у функцији развоја
кадрова који се укључују у технолошке системе, прехрамбену индустрију, енергетске системе, производне
системе и дају допринос развоју привреде и друштва.
Садржај студијског програма је надоградња основних академских студија, студијског програма у области
индустријског инжењерства и инжењерског менаџмента.
На студијском програму мастер академских студија уже области инжењерски менаџмент изучавају се
предмети: Стратегијски менаџмент, Управљање новим технологијама, Менаџмент информационих
система, Глобализација светске привреде, Системи пословне интелигенције, Технолошка предвиђања, а
завршни рад, уз претходно положене испите и урађену стручну праксу, студенти раде из области
Инжењерског менаџмента где су укључени наставници – доктори наука. Тако ће студенти израдом и
одбраном завршног – мастер рада дати допринос истраживању и афирмисати теорију и праксу у области
техничко-технолошких наука.
Овај студијски програм се реализује и у сарадњи са привредним системима у области информатике, нових
технологија, прехрамбене индустрије, телекомуникација и један број студената ће радити и студирати.
Од укупног броја часова активне наставе 75,00% чине часови предавања и вежби. Од укупног броја часова
предавања и вежби, предавања чине 50% (захтев стандарда у оба случаја је најмање 50%).
Сви предмети су једносеместрални, а број ЕСПБ бодова одговара обиму потребног ангажовања студента у
савладавању захтева у оквиру појединих предмета. Распоред извођења предмета у студијском програму је
такав да се знања потребна за наредне предмете стичу у претходно реализованим предметима. Студијски
програм је усаглашен са добром праксом на универзитетима у Европи и САД-у.
Студијски програм је усаглашен са чланицама International Association of Universities IAU/UNESCO, Paris.
http://www.whed.net/detail_institution.php?id=4908
Посебна усаглашеност је дата и презентирана у Стандарду 6.
Сваки предмет у опису садржи поред назива карактер предмета (обавезни или изборни), очекиване исходе
учења, садржину предмета, начин реализације наставе, препоручену литературу, начин полагања испита и
начин оцењивања. Детаљи описа предмета су у табели 5.2.
Изборност израчуната преко ЕСПБ бодова износи преко 30%. Преглед изборности је у табели 5.3.
У табелама су дати:
- распоред предмета по семестрима и годинама студија - табела 5.1А.
- спецификација предмета – табела 5.2.
- спецификација стручне праксе - табела 5.2А
- спецификација завршног рада – табела 5.2Б.
- изборна настава на студијском програму – табела 5.3.
тако да се прегледно може видети организација наставе и ефикасност извођења наставе која је разрађена и у
књизи предмета.
Мастер инжењер менаџмента је профил који је неопходан привреди, не само Србије, већ и jугоисточне
Европе и шире.

Табела 5.1А Распоред предмета по семестрима и годинама студија за студијски програм другог
нивоа студија
Табела 5.2 Спецификација предмета
Табела 5.2А Спецификација стручне праксе
Табела 5.2Б Спецификација завршног рада
Табела 5.3 Изборна настава на студијском програму
Евиденција:
Распоред часова – Прилог 5.1
Књига предмета (у документацији и на сајту институције) – Прилог 5.2
Одлука о прихватању студијског програма од стране стручних органа високошколске установе –
Прилог 5.3

