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Увод  

Значај  проучавања  и  изналажења  могућности  тржишног  образовања  произилази  

иs чињенице  да  су  савремене  образовне  методе  истовремено  и  технологије  знања". 

Концепт  и  улога  образовања, његово  прилагођавање  европским  стандардима, 

савремено  схватање  и  разумевање, кључне  су  претпоставке  успешности  образовне  

делатности. 

Друштвени  значај  тржишног  преображаја  образовања  има  своје  полазиште  у  

сложеној  индентификацији  са  европским  системима  образовања, њиховим  

облицима, садржајима, те  стварању  могуhности  интеграције  нашег  образовног  

система  у  савремени  систем  образовања. Коришhење  европских  стандарда  у  

образовању  значи  планирати, организовати, управљати, контролисати, 

трансферисти  и  имплементирати  их  у  наше  образовање  што  је  комплексан, 

интердисциплинаран  и  високософистициран  процес  који  еволуира  у  складу  са  

развојем  научних  сазнања  теорије  и  праксе. 

Савремени  образовни  системи  у  свом  приступу  и  схватању, циљевима  и  

задацима, мењали  су  се  радикално  протеклих  деценија, а  данас  поседују  

квалитативно  нова  својства  и  лотенцијале  који  су  готово  неупоредиви  са  

традиционалним  образовањем  од  пре  двадесет  и  више  година. Сходно  томе, треба  

створити  економске  услове  за  лакше  и  брже  иновације, превасходно  у  оне  делове  

образовања  у  којима  he нове  стратегије, методе  и  технологије  јачати  образовну  

ефикасност  у  пружању  образовних  услуга. 

Реформа  студија  ке  подразумева  само  промену  наставних  планова  и  програма, 

веh и  повеhање  техничке  опремљености  наставног  процеса, увођење  нових  начина  

организовања  предавања  и  вежби, напуштањем  класичних  предавања  тзв. ех  

katedra. To свакако  подразумева  подстицање  студенте  на  стваралачки  начин  

размишљања, на  дедуктиван  начин  истраживања  и  примену  тих  знања  и  вештина  у  

практичне  сврхе. У  том  смислу  лотребно  је  радити  на  утврђивању  процедура  за  

увођење  студентске  праксе  у  предузећима, банкама  и  установама, као  једном  од  

иновативних  облика  стицања  знања  на  Економском  факултету  Универзитета  у  

Крагујевцу. 

Квалитет  наставног  процеса  треба  обезбедити  кроз  интерактивност  наставе, 

укључивање  примера  у  наставу, професионални  рад  наставника  и  сарадника, 

реализацију  планова  рада  по  наставним  предметима, као  и  кроз  континуирано  
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праfiење  и  оцењивање  рада  наставаника  и  сарадника. Циљ  наведених  активности  

биRе  усмерен  на  елиминисање  пропуста  у  наставном  процесу  и  организацији  

испита. 

С  тим  у  вези, посебна  пажња  биhе  посвеhена  перманентном  праАењу  савремених  

наставно-научних  токова  и  преносу  знања  студентима  кроз  укапређење  наставних  

планова  и  програма, што  је  и  неопходност  имајући  у  виду  предстојеhи  процес  

реакредитације  студијских  програма. 

Програм  рада  Економског  факултета  Универзитета  у  Крагујевцу  обухвата  низ  

активности  које  је  потребно  реализовати  у  свим  сегментима  рада, са  циљем  да  се  

досадашњи  трендови  унапређују  и  развијају  нови  садржаји, како  би  се  укупко  

функционисање  Факултета  континуирано  унапређивало. 

Програм  рада  у  академској  2016/2017. години  односи  се  на  следеhе  области: 

Наставно  - образовни  процес; 

Научно  - истраживачки  рад; 

Међународну  сарадњу; 

Материјално  - финансијско  пословање. 

1. Наставно  - образовни  процес  

У  академској  2016/2017. години  планирано  је  спровођење  низа  активности  које  

имају  за  циљ  унапређење  квалитета  наставно-образовног  процеса  на  Факултету. 

Настава  на  Факултету  се  реализује  на  основним, мастер  и  докторским  

академским  студијама. Настава  fie се  реализовати  у  складу  са  одређеним  Термин  

планом  рада  Факултета  за  школску  2016/2017. годину. 

У  току  октобра  2016. године  биfiе  слроведен  упис  студената  у  прву  годину  

мастар  академски  студија, а  у  току  новембра  2016. године  упис  студената  на  

докторске  академске  студије. Упису  fie претходити  интензиван  рад  на  промоцији  

Факултета  и  студијских  програма. 

Промотивне  активности  у  вези  са  уписом  нове  генерације  студената  основних  

академских  студија  he започети  у  децембру  2016. године  и  континуирано  ne се  

одвијати  до  спровођења  конкурса. 

У  циљу  унапређења  наставних  програма  и  планова, предвиђене  су  измене  и  

допуне  постојеАих  акредитованих  студијских  програма  у  складу  са  насталим  

кадровским  променама  и  новим  сазнањима  и  достигнуhима  у  науци. Такође, посебна  
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пажња  he бити  посвећена  унапређењу  наставних  материјала  и  литературе, у  смислу  

усвајања  релевантних  уџбеника  по  којима  се  реализују  наставни  планови  веnег  

броја  универзитета  у  земљи  и  свету. 

У  складу  са  стратешким  циљем  континуираног  унапређења  и  проширења  

академске  понуде  Факултета  и  уписа  веnег  броја  студената, у  академској  2016/2017. 

години  биће  започет  рад  на  осмишљавању  новог  студијског  програма  основних  

академских  студија, као  и  акредитација  новог  студијског  програма  мастер  

академских  студија. 

У  циљу  повеhања  квалитета  наставог  процеса, планирано  је  да  се  у  академској  

2016/2017. години  ангажује  до  седам  студената  демонстратора, као  помо6 у  

извођењу  вежби, а  у  складу  са  потребама  катедара. 

Факултет  he радити  на  унапређењу  студентске  стручне  праксе  у  смислу  

склапања  уговора  са  веhим  бројем  предузеhа  и  бољом  контролом  реализације  

стручне  праксе. 

ПодстицаТiе  се  одлазак  студената  на  похађање  једног  семестра  на  партнерским  

универзитетима  у  оквиру  Ерасиус  nnyc програма. 

Најуспешнији  студенти  ne бити  награђени  за  своје  успехе  у  складу  са  

правилником  Факултета. 

Континуирано  праАење  квалитета  наставног  процеса  fie се  спроводити  на  

основу  анализе  успеха  студената  на  испитима, анкете  о  вредновању  педагошког  

рада  наставника  и  сарадника, анкете  о  објективности  оцењивања  и  анкете  о  

квалитету  студијских  програма. 

2. Научно  - истраживачки  рад  

У  академској  2016/2017. години  биhе  настављена  реализација  11 пројеката  које  

финансира  Министарство  просвете, науке  и  технолошког  развоја  у  оквиру  

актуелног  пројектног  циклуса, а  на  којима  је  ангажован  31 истраживач  са  

Факултета. С  обзиром  да  је  расписани  конкурс  почетком  2016. године  за  нови  

истраживачки  циклус  поништен  и  да  се  очекује  расписивање  новог  коккурса  у  току  

2017. године  са  измењеним  критеријумима  за  вредновање  истраживача  и  предлога  

пројеката, у  плану  је  учешhе  Факултета  на  наведеном  конкурсу  кроз  за  подношење  

пројектних  пријава. 
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Такође, биБе  настављена  реализација  пројекта  Факултета  „Од  кризе  до  

економског  развоја: савремени  изазови  у  економији  и  менацменту", на  коме  су  

ангажовани  сви  наставници  и  сарадници. Одлуком  Befia, резултати  рада  на  пројекту  

he бити  публиковаки  у  тематском  зборнику  „Унапређење  конкурентности  привреде  

Републике  Србије". С  обзиром  да  се  у  2017. години  завршава  наведени  пројекат  у  

току  су  припреме  за  реализацију  новог  пројектног  циклуса  који  fie бити  фокусиран  

на  реформу  јавног  сектора. 	У  том  контексту  обавиhе  се  разговори  са  релеватним  

институцијама  и  потенцијалним  партнерима  који  би  били  укључени  у  реализацију  

чиме  би  овакав  пројекат  поред  научних  резултата  дао  и  стручне  анализе  и  тиме  

утицао  на  боље  позиционирање  Факултета  у  домену  стручно-консултантских  

услуга. 

По  плану  издавачке  делатности  очекује  се  публиковање  три  свеске  научног  

часописа  Факултета  „Економски  хоризонти", на  српском  и  енглеском  језику, у  

штампаној  и  електронској  форми. У  току  2017. године  биhе  урађена  анализа  

_ 	часописа  и  одређени  правци  даљег  развоја  у  складу  са  потребама  Факултета. 

Плак  организовања  научних  конференција  предвиђа  одржавање  шестнаестог  

научног  скупа  „Институционалне  промеке  као  детерминанта  привредног  развоја  

Србије", као  и  четврте  међународне  научне  конференције  „Contemporary Issues in 

Economics, Business and Management ЕВМ2016. Факултет  ћe конкурисати  за  
средства  Министарства  просвете, науке  и  технолошког  развоја  за  суфинансирање  

научних  скупова  у  2017. години. 

Факултет  Бе  у  2017. години  бити  укључен  у  реализацију  Економског  форума  на  

тему  „Мала  и  средња  предузеfiа  - како  даље?" који  he организовати  Друштво  

економиста  Крагујевца. Циљ  овог  форума  је  повезивање  научних  радника  и  

представника  привреде  како  би  се  кроз  отворени  дијалог  генерисале  идеје  и  

решења  која  могу  дати  боље  резултате  у  пракси. 

У  академској  2016/2017. години  радиhе  се  на  упостављању  сарадње  са  

различитим  финансијским  институцијама  како  би  се  кроз  ту  сарадњу  обезбедила  

основа  за  унапређење  практичних  и  стручних  зкања  наставника  и  студената. 

У  првој  половини  2017. године  биhе  урађена  анализа  постојеhег  начина  

валоризовања  научног  и  стручногдоприноса  наставника  и  сарадника  и  предложен  

нов  начин  за  вредновање  резултата  рада. 

Унапређење  рада  наставника  и  сарадника  биhе  омогућено  кроз  прву  фазу  

развоја  наставничког  портала  који  he бити  повезан  са  постојеfiим  студентским  
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порталом. На  тај  начин  омогуБиhе  се  брже  адмистрирање  података  од  стране  

наставника  и  сарадника  и  олакшати  вођење  евиденције  о  положеним  испитима. 

Значајан  исход  развоја  и  коришfiења  наставничког  портала  треба  да  буде  

унапређење  рада  студентске  службе  и  веhе  задовољство  студената  због  смањења  

администрације  и  редова  чекања. 

З. Међународна  и  међуинrгитуqионална  сарадња  

Планом  рада  у  домену  међународке  сарадње  предвиђено  је  интензивирање  

активности  на  развоју  односа  са  високошколским  научним  и  образованим  

институцијама  у  иностранству, а  у  циљу  подизања  препознатљивости  и  научно- 

образовних  капацитета  Економског  факултета  Универзитета  у  Крагујевцу. Циљеви  

активности  се  састоје  у  подизању  препознатиљивости  у  научној  и  видљивости  у  

широј  јавности  Економског  факултета  у  Универзитета  у  Крагујевцу  као  институције  

која  се  динамично  развија  и  нуди  различите  могуfiiности  сарадње, усавршавања  и  

стицања  најактуелнијих  компетенција  различитим  заинтересованим  странама  

(партнерским  научним  и  образовним  институцијама, потенцијалним  студентима, 

привреди, страним  партнерима). 

У  домену  међуинституционалне  сарадње, осим  повезивања  и  коолерације  са  

другим  научним  и  образовним  институцијама  у  sемљи  и  иностранству, акценат  је  на  

активирању  и  интензивирању  веза  између  Факултета  и  Заједнице  економских, 

правно-биротехничких, трговинских  и  угоститељско -туристичких  школа  Републике  

Србије, као  референтком  форуму  који  је  битан  за  дисеминацију  информација  о  

вашем  факултету  потенцијалким  студентима  и  потенцијалном  послодавцу  нашим  

студентима. 

За  постизање  наведених  циљева  планиране  су  следеfiе  активности: 

- Јачање  капацитета  и  компетенција  наших  наставника  кроз  организовање  

курсева  језика, у  сарадњи  са  Универзитетом  и  другим  организацијама, за  

наставно  и  ненаставно  особље; 

- Аплицирање  за  различите  пројекте  у  оквиру  програма  Ерасмус  плус  и  новог  

пројектног  циклуса  за  2017. годину, које  би  ишло  у  два  смера: 

о  Аплицирање  са  високошколским  установама  из  иностранства, 

о  Аплицирање  са  партнерским  високошколским  научним  и  образовним  

институцијама  са  подручја  Републике  Србије, 
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- Организовање  гостујуАих  предавања  професора  из  иностранства  и  
истакнутих  стручњака  из  области  економије; 

- Подстицање  наших  професора, сарадника  и  студената  коришRења  
могућности  студијских/истраживачких  боравака  које  се  нуде  у  оквиру  

постојеhих  уговора  и  активних  међународних  пројеката  на  универзитетима  у  

иностранству; 

- Тешње  повезивање  са  међународним  организацијама  развојним  

организацијама; 

- Разматрање  могуfiности  успостављања  мастер  програма  са  неким  

универзитетом  у  иностранству  који  би  подразумевао  издавање  дуплих  

диплома  („dubble degree program"); 

За  постизање  циљева  у  домену  међуинституционалне  сарадње  предвиђене  су  
следеhе  активности: 

- Тешња  сарадња  са  Заједницом  средњих  економских, биротехничких, 

трговинских  и  угоститељских  школа, која  би  се  реализовала  кроз: 

о  Спонаорство  Економског  факултета  неког  од  13 Републичких  

такмичења  које  органиsује  ова  асоцијација  - спонзорство  би  се  

реализовало  кроз  обезбеђивање  уџбеника  наших  професора  за  оне  који  

освоје  прва  места  на  такмичењима, као  и  на  активно  учешбе  наших  

професора  у  организацији  самих  такмичења. 

о  Органиаовање  економских  трибина  у  средњим  школама  - трибине  се  

односе  на  предавања  које  би  наши  професори  организовали  за  

наставнике  и  најбоље  ђаке  у  школама. 

о  Реализацију  научне  Конференције  за  наставнике  средњих  школа  - 

разматрање  могу6ности  организовања  једнодневне  научне  

конференције  у  сарадњи  са  Центром  за  економска  истраживања. 

На  иницијативу  Скупштине  Заједнице  економских, правно-биротехничких, 

трговинских  и  угоститељско -туристичких  школа  Републике  Србије, а  у  сарадњи  са  

Продеканом  за  насгаву  акредитација  новог  Мастер  програма  „Наставник  у  

економији"1. 

1 Оеоје  родии  нвзив  иоеоz мостер  студијгиоz програма  

б  



4. Материјално -финансијско  пословање  

Планом  рада  у  области  материјално-финансијског  пословања  за  академску  

2016/ 2017. годину  обухва8ено  је  низ  корака  који  за  циљ  имају  одржавање  и  

унапређење  пословања  Факултета. Под  одржавањем  пословања  факултета  

подразумевају  се  редовне  активнсоти, прописане  законодавним  овкиром  који  

регулише  функционисање  научно-образовних  институција  чији  је  оснивач  

Република  Србија. 

У  складу  са  овим, редовне  активности  подразумевају: 

израду, спровођење  и  контролу  усвојеног  Финансијског  плана  за  2017. 

годину, 

израду, спровођење  и  контролу  усвојеног  Плана  набавки  за  2017. 

годину, 

израду  Плана  издавачке  делатности  за  2017. годину, 

текуhе  одржавање  објекта  

Под  унапређивањем  пословања  подразумевају  се  следеhе  активности: 

обезбеђивање  техничке  опреме  кроз  донације  и  спонзорства, 

учествовање  на  јавним  позивима  за  пружање  консултантских  услуга, 

обезбеђивање  донација  у  оквиру  пројекта  енергетске  ефикасности . 

, 

еКвномСки  ФпІОл  : 
у  К1~,4Г '•гЈ~=~1~1~~ 
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