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ПРОГРАМ РАДА ЕКОНОМСКОГ ФАКУЛТЕТА У НИШУ ЗА 2018. 

ГОДИНУ 

 
 

1. УВОД 

 
Програм рада Економског факултета у Нишу (у даљем тексту: Факултет) обухвата 

послове и радне задатке у оквиру делатности Факултета, чијим извршењем Факултет 

остварује планиране циљеве у складу са Стратешким планом развоја, као и мисијом и 

визијом развоја Факултета. Овај програм обухвата следећа подручја деловања: 

 наставну и образовну делатност,  

 научно-истраживачку делатност,  

 издавачку делатност,  

 обезбеђење квалитета,  

 међуфакултетску, међууниверзитетску, међународну и остале видове сарадње,  

 обезбеђење услова рада (кадровска политика и материјални услови), 

 инвестициону изградњу, опремање и одржавање, 

 активности на прослави Дана факултета, 

 рад органа и стручних тела, као и иновирање нормативних аката, 

 унапређење услова за рад студентских организација.   

 

 

2. НАСТАВНА И ОБРАЗОВНА ДЕЛАТНОСТ 

  

У 2018. години образовна делатност Факултета биће усмерена на имплементацију 

акредитованих: (а) основних академских, мастер академских и докторских академских 

студија, (б) студија на свим нивоима, а у складу са Законом о универзитету.  

Поред програма формалног образовања, Факултет ће у 2018. години организовати и 

остваривати и друге програме образовања у оквиру: семинара, трибина, предавања, 

округлих столова, радионица и летње школе, све у циљу додатне едукације и усавршавања 

студената и наставника. У практичној реализацији ових активности биће ангажовани 

предавачи, истакнути стручњаци из земље и иностранства, а теме ће бити везане за актуелне 

економске  проблеме. 
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2.1. Остваривање плана и програма на основним академским студијама 

 

Образовна делатност у 2018. години, на овим студијама вршиће се у складу са: 

акредитованим студијским програмима, Законом о високом образовању и препорукама 

Болоњске декларације. 

Укупно ангажовање студената укључује активну наставу (предавања, вежби и др.), 

самостални рад, колоквијуме, испите, израду семинарских и завршних радова, чланство у 

организационим одборима, учешће у организацији и реализацији летње школе, добровољни 

рад у локалној заједници и друге видове ангажовања. Да би наведене активности студенти 

успешно реализовали у наредном периоду, планом извођења наставе утврђена је структура 

наставника и сарадника који ће изводити наставу, место, почетак, завршетак и временски 

распоред извођења наставе, облици наставе, начин полагања испита, испитни рокови и 

мерила испитивања, као и литература за припрему испита.  

Према Одлуци Владе Републике Србије, Факултет наставу организује и у Одељењу у 

Медвеђи. У 2018. години настава ће се реализовати на основним академским студијама - 

програм „Пословно управљање“ - модул Менаџмент предузећа, на четвртој години студија.  

Факултет ће и у току 2018. године наставити праксу потписивања уговора о сарадњи 

са привредним субјектима у циљу обезбеђивања студентске стручне праксе. Информације о 

потписаним уговорима о стручној пракси, као и до сада, биће истакнуте на сајту Факултета. 

У циљу благовременог и тачног информисања будућих студената, Факултет ће 

организовати и осавременити промотивну кампању у Нишу и региону. Тим за промоцију 

Факултета ће припремати промотивни материјал, гостовати у ТВ и радио емисијама. 

Предвиђено је да као главне активности које ће се обављати у циљу промоције Факултета 

буду: „Дани отворених врата“, организовање промоције Факултета у средњим школама у 

Нишу и региону, организовање трибина, предавања у средњим школама друштвеног 

усмерења, радионица на Факултету, активности ширења информација путем друштвених 

мрежа и активно учешће на сајмовима образовања у региону. Oгранизоваће се и припремна 

настава за упис нове генерације студената.  

У циљу стимулисања студената да постижу боље резултате, Факултет ће наставити 

праксу награђивања најбољих студената свих година студија. 

  

 

2.2. Мастер и докторске студије 

 

Факултет ће у 2018. години уписати наредну генерацију студената на мастер студије. 

У том циљу организоваће све облике наставе (предавања, консултације, испите, одбрану 

семинарских радова, студијски истраживачки рад, одбрану мастер радова). Планира се 

акредитација студијског програма на мастер академским студијама на енглеском језику, као 

и успостављање сарадње са европским универзитетима ради идентификовања могућности 

за реализацију заједничких мастер програма. 

На студијском програму докторских академских студија настава ће се у току 2018. 

године изводити на првој, другој и трећој години студија. У том циљу, организоваће се сви 

облици наставе (предавања, консултације, испити, одбрана приступних радова, 

докторантски колоквијуми, одбрана докторских дисертација и др.). 

 

 

2.3. Унапређење наставе  

 

У циљу унапређења наставе по потреби ће бити организована едукација наставника и 

сарадника ради: увођења нових метода у наставу; eдукације наставника и сарадника ради 

израде квалитетних тестова за писмене испите у складу са европским стандардима; 
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едукације наставника и сарадника ради овладавања методама оцењивања знања студената 

на писменом и усменом испиту. 

 

 

 2.4. Унапређење нормативог оквира студија 

  

Факултет ће заокружити нормативни оквир студија усвајањем одговарајућих општих 

аката који до сада нису донети. Поред тога, на бази стечених искустава, усвојени општи 

акти биће свеобухватно размотрени и, по потреби, иновирани.    

 

 

 2.5. Подршка реализацији научно-истраживачке праксе 

 

Факултет ће пружати стручну и техничку подршку организовању научно-

истраживачке праксе кандидата уписаних на докторске студије, ради стручног и научног 

усавршавања. 

 У зависности од интересовања кандидата и могућности Факултета, студенти на 

докторским студијама биће укључени у научно-истраживачки рад на пројектима и 

семинарима Факултета. 

 

 

3. НАУЧНОИСТРАЖИВАЧКИ РАД 

 

Програм научно-истраживачког рада је саставни део програма рада Факултета, али је 

дат као посебан документ.  

 

 

4. ИЗДАВАЧКА ДЕЛАТНОСТ 

 

Задаци из области издавачке делатности реализоваће се преко издавачке јединице 

Факултета – Центра за издавачку делатност.  

У току 2018. године, издавачка делатност биће реализована кроз два сегмента:  

 издавање часописа Економске теме, уџбеника, монографија, зборника радова са 

научних скупова, зборника радова резултата пројеката Факултета, друге стручне и 

научне литературе. Наставиће се активности на проширењу Уредничког одбора 

(издавачког савета), проширењу базе рецензената и аутора. Наставиће се сарадња са 

издавачком кућом De GruyterOpen око издавања електронског издања часописа на 

енглеском језику. Обезбедиће се континуирано одржавање веб странице часописа са 

линковима до појединачних радова и базом аутора и кључних речи. Обезбедиће се и 

континуирано одржавање веб странице међународног научног скупа, који се одржава 

поводом Дана факултета, са линковима до појединачних радова;  

 промовисање издавачке делатности разменом објављених публикација са 

високошколским установама и институцијама са којима Факултет има потписане 

уговоре о сарадњи, организовањем промотивних скупова, самостално или у сарадњи 

са другим институцијама. Такође, планира се развој система за промоцију резултата 

издавачке активности наставника и сарадника, који ће укључити развој и 

континуирано усавршавање интернет странице Издавачке јединице, електронских 

каталога издања, информативних билтена о новим издањима и слично. Такође, 

предвиђа се и активна промоција путем специјализованих сајамских приредби, 

самостално или у сарадњи са другим издавачима.  
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5. ОБЕЗБЕЂЕЊЕ КВАЛИТЕТА 

 

На пољу обезбеђења квалитета рада Факултета као целине, а посебно његове 

образовне делатности, у току 2018. године биће предузете: 

 Активности предвиђене стандардима квалитета и самовредновања, а у циљу праћења 

и контроле квалитета у свим областима обезбеђења квалитета, подстицања и 

предузимања корективних мера за обезбеђење квалитета. Имплементација 

новоустановљеног система за обезбеђење квалитета вршиће се по обрасцу 

планирање-спровођење-провера-побољшање. О стриктној примени стандарда 

квалитета стараће се Комисија за обезбеђење и праћење квалитета. 

 Организоваће се сви облици анкетирања и други видови прикупљања података, у 

складу са Стандардима квалитета у предвиђено време, извршити анализа података и 

предложити корективне мере. У току 2018. године биће учињен и покушај увођења 

електронског анкетирања студената. 

 Биће организовани и едукативни семинари намењени наставном, ненаставном 

особљу и студентима у циљу унапређења знања и способности и вештина 

разумевања идеје квалитета, начина функционисања система обезбеђења квалитета, 

као и предузимања мера ради побољшања услова рада и повећања мотивисаности за 

рад. 

 Унапређењем информатичке инфраструктуре обезбедиће се редовно и систематско 

прикупљање и обрада података потребних за вредновање квалитета. 

 Планира се и припрема учионице за операциони менаџмент у оквиру реализације 

пројекта Министарсва за просвету, науку и технолошки разовј «Развој високог 

образовања». 

 

 

6. МЕЂУФАКУЛТЕТСКА, МЕЂУУНИВЕРЗИТЕТСКА,  

МЕЂУНАРОДНА САРАДЊА И ОСТАЛИ ВИДОВИ САРАДЊЕ 

 

            Међуфакултетска, међууниверзитетска, међународна и остали видови сарадње у току 

2018. године биће реализоване кроз разноврсне активности. 

Факултет ће наставити да остварује билатералну сарадњу са установама и 

институцијама у земљи и иностранству са којима већ има склопљене уговоре о сарадњи. 

Тренутно, Факултет, као страна потписница или индиректно као чланица Универзитета у 

Нишу, има важеће уговоре о сарадњи са следећим високошколским институцијама у 

иностранству:  

 Економским факултетом у Бања Луци, Република Српска, БИХ, 

 Економским факултетом у Ријеци, Хрватска, 

 Факултет за организацију и информатику, Универзитет у Загребу, Вараждин, 

Хрватска, 

 Економским факултетом у Подгорици, Универзитет Црне Горе, Црна Гора, 

 Belgorod State Technological University named after V.G Shukhov, Russia, 

 D. A. Tsenov Academy of Economics, Svishtov, Bulgaria, 

 Andrzej Frycz Modrzewki Krakow University, Poland, 

 FSBEI HPE Kuban State Agrarian University, Krasnodar, Russia, 

 Kavala Institute of Technology, Departmant of Accountancy, Kavala, Greece, 

 Economics School Celje, Vocational College Celje, Slovenia, 

 School of Business and Management Novo Mesto, Slovenia, 

 Faculty of Business and Management Sciences Novo Mesto, Slovenia, 

 University CA' Foscari of Venice, Italy, 

 Univerzitet Sjever, Koprivnica, Hrvatska, 
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 Ekonomski fakultet Pale, Univerzitet Istočno Sarajevo, Republika Srpska, BIH, 

 Fakultet poslovne ekonomije Bjeljina, Univerzitet u Istočnom Sarajevu, Republika Srpska, 

BIH, 

 Univeristy St. Kliment Ohridski Bitola, Faculty of Tourism and Hospitality, Ohrid, 

Macedonia, 

 Ss. Cyriland Methodius Univeristy Skopje, Faculty of Economics Skopje, Macedonia, 

 University of Zagreb, Faculty of Economics and Business, 

 University of Tuzla, Faculty of Economics, BIH, 

 Russian University of Cooperation, 

 Cyprus University of Technology, Faculty of Management and Economics, Cyprus. 

 

Биће обезбеђено учешће наставника са домаћих и страних економских  факултета на 

научним скуповима које Факултет организује у 2018. години. Године 2018. главни 

суорганизатор научног скупа који се традиционална одржава поводом Дана факултета биће 

Technological Education Institute of Central Macedonia, из Грчке. 

У оквиру међународне сарадње Факултет ће реализовати и међународну размену 

студената. У циљу обезбеђења дела средстава за покриће трошкова међународне сарадње 

Факултет ће конкурисати за средства намењена финансирању међународне и 

међуфакултетске сарадње. Факултет ће и 2018. године организовати Међународну летњу 

школу економије.  

 

 

7. ОБЕЗБЕЂЕЊЕ УСЛОВА РАДА  

 

Обезбеђење услова рада обухвата кадровску политику којом се обезбеђује потребан 

број и квалитет кадрова, просторна и техничка опремљеност. Финансијска средства за 

обављање делатности Факултета обезбеђиваће се у складу са акредитованим студијским 

програмима, нормативима и стандардима услова рада, које утврђује оснивач.  

 

 

 7.1. Кадровска политика 

 

Менаџмент Факултета ће у наредном периоду радити на унапређивању постојећих и 

подмлађивању кадрова  избором нових сарадника у настави, односно асистената а у складу 

са финансијским могућностима и усвојеним Правилником о управљању људским 

ресурсима.  

Имајући у виду стандарде у настави, настава ће кадровски бити покривена на свим 

студијским програмима. Квалитет наставника и сарадника, у складу са Законом и 

стандардима за самовредновање и оцењивање квалитета високошколских установа, 

обезбеђиваће се пажљивим планирањем и избором на основу јавног конкурса, стварањем 

услова за перманентну едукацију путем студијских боравака, специјализација, учешћа на 

научним и стручним скуповима. 

Факултет ће систематски пратити, оцењивати и подстицати научну, истраживачку и 

педагошку активност наставника и сарадника. Спроводиће се дугорочна политика 

квалитетне селекције младих кадрова и њиховог даљег напретка, као и различите врсте 

усавршавања.  

Факултет ће наставити да учествује у финансирању учешћа наставника и сарадника 

на научним и стручним скуповима у земљи и иностранству. 

Посебан акценат ће бити стављен на омогућавање размене наставног кадра између 

Факултета и партнерских институција базиране на билтералним уговорима. 
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7.2. Просторни услови за обављање делатности 

  

Тренутно стање објекта се може оценити као задовољавајуће, с обзиром на годину 

изградње (1948). И у наредном периоду ће се наставити са перманентним одржавањем и 

адаптирањем објекта у коме се Факултет налази. Наставиће се покушаји обезбеђења 

средстава ради адаптације објекта и реновирања сала у којима се реализује настава, као и 

кабинета наставника и сарадника. 

 

 

7.3. Наставна средства 

  

У току школске 2017/2018. године број књига и часописа у библиотеци биће повећан 

у складу са материјалним могућностима Факултета.  

 

 

7.4. Остало 

 

Факултет ће радити на обезбеђењу услова за информатичко образовање студената и 

издавање одговарајућег цертификата о томе. 

 

 

 8. ИНВЕСТИЦИОНА ИЗГРАДЊА, ОПРЕМАЊЕ И ОДРЖАВАЊЕ 

  

Током 2018. године Факултет ће предузимати неопходне активности како би се 

реализовао пројекат замене прозорске столарије, у циљу побољшања енергетске 

ефикасности.   

 Факултет ће и током 2018. године радити на изградњи, опремању и одржавању 

простора и опреме. Инвестициона изградња, опремање и одржавање биће реализоване у 

складу са Планом јавних набавки за 2018. годину. 

Факултет ће: 

 обезбедити одржавање рачунарске инфраструктуре у кабинетима и службеним 

просторијама Факултета, 

 унапредити и модификовати програме за рад служби, 

 иновирати и актуелизовати структуру и садржину Web сајта Факултета, 

 наставити да пружа подршку за укључивање Библиотеке у Кооперативни online 

библиографски систем и сервис (COBISS).  

  

 

9. ПРОСЛАВА ДАНА ФАКУЛТЕТА 

 

Факултет ће у октобру 2018. године обележити 58 година постојања и рада. У оквиру 

програма прославе, поред свечаног дела, организоваће се традиционални научни скуп на 

тему из актуелне економске проблематике уз учешће еминентних стручњака из земље и 

иностранства. 

 

 

10. РАД  ОРГАНА, СТРУЧНИХ ТЕЛА И СЛУЖБИ ФАКУЛТЕТА  

И УНАПРЕЂЕЊЕ НОРМАТИВНИХ АКАТА  

 

Органи, стручна тела и службе Факултета обављаће стандардне послове из круга 

своје надлежности, у складу са Статутом Факултета и другим општим актима. 
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 Биће размотрена могућност кадровског јачања наставног особља и факултетских 

служби.  

Извршиће се усаглашавање свих осталих нормативних аката Факултета са Законом о 

високом образовању, Статутом Универзитета, Статутом Факултета.  

 Правилник о систематизацији радних места и Правилник о Књизи упутстава о раду 

Секретаријата, којим су утврђени поступци и процедуре за рад запослених у одговарајућој 

службама, као и обрасци које свака служба користи у свом раду, биће иновирани према 

потреби. 

   

 

11. УНАПРЕЂЕЊЕ УСЛОВА ЗА РАД СТУДЕНТСКИХ ОРГАНИЗАЦИЈА  

  

Сагласно опредељењу Факултета да финансира рад Студентског парлемента и 

студентских организација путем пројеката, Факултет ће током 2017/2018. године 

финансирати оне пројекте које је усвојио Студентски парламент, сразмерно укупним 

средствима која су у Финансијском плану намењена за рад студентских организација.  

 Факултет ће и током 2017/2018. унапређивати услове за рад студентских 

организација додатним опремањем простора.  

  

 

 12. РЕАЛИЗАЦИЈА ПРОГРАМА РАДА 

  

О реализацији Програма рада стараће се: декан, продекани, шефови катедара  и 

секретар Факултета. 

  

 

Програм рада доставити: декану,  продеканима, секретару, Универзитету у Нишу, 

Служби за опште послове и архиви Факултета.  

 

 

 

                                                                      ПРЕДСЕДНИК САВЕТА 

    

                                                    Проф. др Живорад Глигоријевић 


