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УПОРЕДИВОСТ СТУДИЈСКИХ ПРОГРАМА 

 

 

   Висока пословна школа струковних студија је оформила своје студијске програме 
поштујући принцип компатибилности и упоредивости са другим одговарајућим 
програмима реномираних светских школа из области економије, менаџмента и бизниса. 
Студијски програми су конципирани уз уважавање основних закључака Извештаја о 
самоевалуацији и евалуацији рада и програма у протеклом периоду. Извештај је 
реализован са циљем добијања основних информација о вредновању квалитета постојећих 
студијских програма наше Школе на тржишту рада, као и испуњености услова за 
реализацију наставног процеса. Позитивна евалуација постојеће програмске политике се 
огледа и кроз добијено признање од Europe Business Assembly (Европске пословне 
скупштине) са седиштем у Оксфорду, Велика Британија. Ово међународно признање је 
добијено управо због усклађености нашег васпитно-образовног процеса са високим 
школама у Европи, као и увођења и имплементације међународних студијских програма 
(Прилог 6.4.1).  

 Прихватајући европске вредности Школа је створила све предуслове да њени студенти 
буду добродошли у земљама Европске уније што потврђује и признање од Међународног 
Сократовог комитета на свечаности „Достигнућа 2011“  за стално побољшање квалитета, 
повећан број пружених услуга, као и стратегију друштвено одговорног пословања 
(Прилог 6.4.3). Висока пословна школа струковних студија добила је почетком маја ове 
године  и Међународни сертификат квалитета „SIQS“ (International certificate of quality of 
„SIQS“) од стране Швајцарског института за стандард квалитета (S.I.Q.S., Cirih). Школа је 
поменути међународни сертификат добила због политике квалитета засноване на 
константном раду на усавршавању квалитет (Прилог 6.4.4). 

Наши студијски програми су усклађени са стварним потребама пословног окружења, 
посебно са аспекта дефицитарних и иновативних знања и вештина. Висока пословна 
школа струковних студија је као свој примарни задатак поставила образовање стручног 
кадра из области економије, менаџмента и бизниса у циљу унапређења стручности и 
побољшања пословних перформанси у нашем привредном окружењу. Студијски програми 
се стално прилагођавају најновијим достигнућима у настави и науци, у складу са 
захтевима локалног и глобалног окружења. Резултат наведеног је побољшан студијски 
програм основних струковних студија Високе пословне школе струковних студија, који 
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се реализује у трајању од три школске говине, са обимом од 180 ЕСПБ  и обухвата следеће 
студијске програме: 

 

− Финансијско пословање и рачуноводство 
Стручни назив: Струковни економиста 
 

− Трговина и међународно пословање 
Стручни назив: Струковни економиста 
 

− Предузетнички бизнис 
Стручни назив: Струковни менаџер 
 

− Туризам и хотелијерство 
Стручни назив: Струковни економиста 

 

Оправданост развијања и постојања наведених програма струковних студија лежи у 
чињеници да је у садашњем тренутку евидентан недостатак квалитетних и 
интердисциплинарно оријентисаних економских, финансијских и менаџерских кадрова. 
Значај реализације струковних програма Високе пословне школе струковних студија се 
огледа у формирању савременог, лидерски оријентисаног и интердисциплинарног 
менаџера и предузетника, у складу са потребама нашег пословног окружења.  

 

МЕЂУНАРОДНА УПОРЕДИВОСТ 

 

   Приликом израде студијским програма Високе пословне школе струковних студија, 
пошло се од стандардних опредељења и програма, како пословних школа из ближег 
окружења, тако и програма познатијих пословних школа у Европи, које су образац другим 
пословним школама у свету: 

− Aalto University School of Economics, Helsinki 
− Universitá commerciale Luigi Bocconi, Milano 
− DOBA Fakulteta za uporabne poslovne in družbene študije, Maribor 
− Ekonomski fakultet, Zagreb 
− Ekonomska fakulteta Univerze v Ljubljani 
− Fakulta managementu Univerzita Komenského v Bratislave 
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− ESC Dijon Bourgundi School of Business, Dijon 
− University of Applied Sciences for Business and Engineerin/Fachhochschule Wiener 

Neustadt für Wirtschaft und Technik, Wien 
− Ekonomska-poslovna fakulteta v Mariboru 
− Visoka škola za turistički menadžment u Šibeniku 
− Helsinki Business Polytechnic, Helia. 

Квалитет студијских програма се постиже прикупљањем инфомација о квалитету 
програма путем упоредивости са програмима реномираних пословних школа у Европи. На 
овај начин врши се провера структуре студијских програма и њихово осавремењивање. 
Наш циљ је да студентима омогућимо приступ најновијим научним и стручним 
сазнањима. У складу да горе наведеним, наши студијски програми су усклађени са 
акредитованим програмима  високошколских установа европског образовног простора у 
погледу структуре, циљева, услова уписа и трајања студија.  

Међународна компатибилност студијских програма Високе пословне школе струковних 
студија је приказана поређењем са студијским програмима следећих одабраних пословних 
школа: 

1. Universitá commerciale Luigi Bocconi, Milano (www.unibocconi.eu) – Прилог 6.1 
2. DOBA Fakulteta za uporabne poslovne in družbene študije, Maribor 

(www.fakulteta.doba.si) – Прилог 6.2 
3. Aalto University School of Economics, Helsinki (econ.aalto.fi/en) – Прилог 6.3 

У овим школама се на додипломском нивоу као главне групе предмета проучавају: 
економија, менаџмент, рачуноводство и финансије, математика и квантитативне методе, 
право, језик и информатика. Компаративном анализом наставних програма видимо да 
усмеравање студената почиње од друге године на Високој пословној школи струковних 
студија као и на Universitá commerciale Luigi Bocconi и Aalto University School of 
Economics. DOBA Fakulteta za uporabne poslovne in družbene študije од прве године има 
дефинисане студијске програме али код програмског језгра постоји готово потпуна 
подударност са Високом пословном школом струковних студија.  

Упоређујући списак предмета прве године Universitá commerciale Luigi Bocconi можемо 
констатовати поклапање од 95%, а са пословном школом Aalto University School of 
Economics је поклапање 90%. Подударност заједничких предмета за све студијске 
програме на другој години струковних студија је у случају Universitá commerciale Luigi 
Bocconi 90%, а са Aalto University School of Economics је 87%. Одређена одступања постоје 
као резултат различите расподеле појединих предмета у главне групе. Одступања се 
јављају код група Економија и Менаџмент. Имајући у виду да се примарни значај даје 
поређењу предмета који чине програмско језгро, а да се одступања појављују само код 
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предложених, а не и обавезних програмских садржаја (односно појављују се код изборних 
предмета), можемо рећи да је разлика другог реда величина и мањег значаја. 

DOBA Fakulteta za uporabne poslovne in družbene študije има скоро потпуну подударност са 
садржајем судијских програма Високе пословне школе струкових студија. Поређење 
високошколских студијских програма DOBA Fakulteta za uporabne poslovne in družbene 
študije и програма Високе пословне школе струковних студија показало је да су усмерени 
ка стицању општих и предметно специфичних компентенција, да су модуларно 
структуирани, као и да су практично оријентисани са европском димензијом. Услед 
постојања толике подударности дипломци Високе пословне школе струковних студија 
могу директно да упишу 1. gодину постдипломског програма 2. Болоњског степена 
Међународно пословање, Мастер (Прилог 6.4.2). 

Имајући у виду да Стандард 6: Квалитет, савременост и међународна усаглашеност 
студијског програма захтева документацију о најмање три акредитована програма са 
којима је програм усклађен, додали смо документацију  и за следеће школе: 

− Ekonomski fakultet, Zagreb (www.efzg.unizg.hr) – Прилог 6.5.1 
− Ekonomska fakulteta Univerze v Ljubljani (www.ef.uni-lj.si) – Прилог 6.5.2. 

Компаративна анализа је показала готово потпуну подударност за студијске програме 
Финансије и рачуноводство, Трговину и међународно пословање као и Туризам и 
хотелијерство са студијским програмима на Економском факултету у Загребу. Ekonomska 
fakulteta Univerze v Ljubljani и Висока пословна школа струковних студија имају потупну 
подударност програмског језгра за студијске програма Трговину и међународно 
пословање и Туризам и хотелијерство. 

Висока пословна школа струковних студија има развијену и већ уходану сарадњу са 
познатим европским високим школама. Последњих година Школа је добила и релевантна 
међународна признања за успешан рад, квалитет и организацију наставе од угледних 
институција као што су Европска пословна скупштина, Клуб ректора Европе, Државни 
политехнички универзитет у Санкт Петербургу и друге, што доказује да европске високе 
академске институције прате и вреднују рад Школе. Диплома Високе пословне школе 
стуковних студија је призната у Европи. Међународна компатибилност струковних 
студијских програма нам омогућава покретљивост студената у складу са Болоњском 
декларацијом. Усклађеност са одговарајућом добром праксом доказује и нострификација 
дипломе нашег студента у Норвешкој од стране института за квалитет НОКУТ (Прилог 
6.4.5).  

 

 

http://www.efzg.unizg.hr/�
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    * 
 

                                        *                  * 

 

На бази претходно наведеног може се констатовати да је Висока пословна школа 
струковних студија испунила стандард који се тиче квалитета, савремености и 
међународне усаглашености студијских програма. Студијски програми су усаглашени са 
савременим светским токовима и стањем струке и упоредиви су са сличним програмима 
високошколских установа у Европи, што потврђују и добијена признања од угледних 
европских академских институција.  


