ГРАДИМО КУЛТУРУ ИЗВРСНОСТИ НА КРЕАТИВНОСТИ И РАЗЛИЧИТИМ
ПРИСТУПИМА У РЕШАВАЊУ ПРОБЛЕМА СТРУКЕ, А НЕ НА РАЗЛИКАМА МЕЂУ
ЉУДИМА КАКО БИСМО УШЛИ У ДРУШТВО НАЈЕМИНЕНТНИЈИХ СТРУКОВНИХ
ШКОЛА РЕГИОНА И ШИРЕГ ОКРУЖЕЊА.
Задаци Школе
Висока пословна школа струковних студија је као свој примарни задатак поставила
образовање стручног кадра у областима економије, бизниса и менаџмента, у циљу унапређења
стручности у областима које су од посебног интереса за развој друштвене заједнице и њено
ефикасно укључивање у савремене глобалне токове.
Наша мисија је да привредном окружењу помогнемо у побољшању пословних перформанси
како би остваривали што већи профит у будућности. То остварујемо обезбеђивањем и
трансфером врхунског знања из области економије и менаџмента кроз образовање и обуку,
подржану најновијим информационим технологијама и напредним публикацијама.
Школа ће интензивно радити на изградњи друштва заснованог на знању развијајући
способност континуираног праћења и прилагођавања брзим променама у међународном и
домаћем окружењу, прихватањем и имплементацијом нових токова у настави и науци, у
смислу измена наставних програма и филозофије пословања.
Школа ће, захваљујући својим досадашњим и будућим интензивним улагањима у ресурсе и
кадрове, кроз образовни процес и стручни рад запослених промовисати информациону и
рачунарску писменост и тиме доприносити изградњи информационог друштва.
Школа ће, градећи ефикасну интеракцију са окружењем, пословати на тржишним принципима
атрактивности и конкурентности, стичући и оправдавајући поверење својих студената и
осталих корисника.
Школа ће развијати програме континуиране едукације и иновације знања који ће бити
усклађени са стварним потребама пословног окружења, посебно са аспекта дефицитарних и
иновативних знања и вештина.
Школа издаје часопис "Школа бизниса" на српском језику и на тај начин доприноси својој
препознатљивости и кредибилитету у окружењу.
Циљеви Школе су:
– ширење и стицање знања и вештина које ће студентима омогућити флексибилну и ефикасну
интеграцију у савремене друштвене токове;
– ширење и стицање стручног знања у складу са континуираним променама и захтевима
локалног и глобалног окружења;
– успостављање мултидисциплинарних студијских програма који се стално прилагођавају
најновијим достигнућима у настави и науци;
– ширење информационе и рачунарске писмености и доприношење изградње информационог
друштва;
– развијање програма сарадње са одговарајућим високошколским установама у свету

Планским параметрима ћемо:
– структурисати установу као функционалан и флексибилан систем, способну да се без
поремећаја и стресова еволутивним путем мења прелазећи из садашњег стања у боље,
иновативно стање;
– студентима и наставницима обезбедити дугорочно или бар средњорочно сагледавање
циљева, садржаја, метода, техника и могућих домета промена;
– мерити њихове резултате, да би смо планске одлуке правовремено проводили у дело.
Већ смо увели инструменте за праћење и вредновање сложених образовних и истраживачких
активности.
Следећи корак јесте у самооцењивању целе установе како би смо правовремено сазнавали: шта
се у установи збива, шта се не збива а требало би да се збива.

