Стандард 6: Квалитет, савременост и међународна усаглашеност студијског програма
Студијски програм је усклађен са савременим светским токовима и стањем струке, науке и уметности у
одговарајућем образовно-научном, односно уметничко-образовном пољу и упоредив је са сличним
програмима на иностраним високошколским установама, а посебно у оквиру европског образовног
простора.
Студијски програм Инжeњерски менаџмент је усклађен са савременим светским токовима и стањем
струке и науке у области Индустријског инжињерства и инжeњерског менаџмента и може се поредити
са сличним програмима на иностраним високошколским установама.
Студијски програм је целовит и настао је упоређењем бројних искустава у образовном простору која су
прихваћена на универзитетима у европском простору.
Студијски програм нуди студентима научна, односно стручна сазнања из инжењерског менаџмента.
Студијски програм је формално и структурно усклађен са утврђеним предметно - специфичним
стандардима за акредитацију.
Студијски програм Инжењерског менаџмента на мастер академским студијама усаглашен је са бројним
студијским програмима ове врсте на европским универзитетима у погледу услова уписа, трајања
студија, стицања дипломе и начина студирања.
Усклађеност студијског програма Инжењерског менаџмента са акредитованим студијским програмима
из европског образовног простора може се утврдити увидом у студијске програме следећих
високошколских институција:

1.The Salesian University School of Sarrià (Escola Universitària Salesiana de Sarrià - EUSS)
Master s Degree in management and Industrial Organization
https://www.euss.cat/en/ficha-plan-cursos/MDO01?_ga=1.247030145.482196134.1476973977
2.Metropolia University of Applied Sciences, FINLAND
Master's Degree Programme in Industrial Management (in English), Master's Programme in Industrial
Management
http://opinto-opas-ops.metropolia.fi/index.php/en/16187/en/78016/T1515S6/1607/year/2015
3. KTH Royal Institute of Technology in Stockholm, Sweden
Industrial Management and Innovation
https://www.kth.se/en/studies/master
Према члану 48. став 3. тачка 8 Закона о високом образовању међународна сарадња је једна од
интегративних функција Европског универзитета.
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
Евиденција:
Документација о најмање три акредитована инострана програма, са којим је програм усклађен –
Прилог 6.1,2,3
Препоруке или усклађеност са одговарајућим добром праксом у европским институцијама –
Прилог 6.4

