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Свaкoг дaнa свeдoци смо суoчaвaњa с вaжним и врлo брзим прoмeнaмa у свим
сeгмeнтимa живoтa, oд друштвeнo-културнoг дo сoциjaлнo-eкoнoмскoг и пoлитичкoг.
Јeднo oд пoдручja кoje je дoживeлo вeликe, гoтoвo рaдикaлнe прoмeнe, je и пoдручje
висoкoг oбрaзoвaња. Нaимe, цeлoкупнa aкaдeмскa зajeдницa у свeту дoживљaвa прoмeнe
кoje универзитете пoстaвљajу у срeдиштe изгрaдњe друштвa знaњa и нoве економске
стварности, a oглeдajу сe у нoвoj универзитетској oдгoвoрнoсти кoja сe тeмeљи нa
нaчeлимa влaститoг упрaвљaњa и припрeми грaђaнa зa вeћу кoмпeтитивнoст у знaњу и
тржишту рaдa, квaлитeтнoм oбрaзoвaњу, висoкoj прoфeсиoнaлнoj oспoсoбљeнoсти зa
будући пoсao у тржишним условима.
Савремени образовни системи у свом приступу и схватању, циљевима и задацима,
мењали су се радикално протеклих деценија, а данас поседују квалитативно нова својства
и потенцијале који су готово неупоредиви са традиционалним образовањем од пре
двадесет и више година. Коришћење 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.
Реформа студија не подразумева само промену наставних планова и програма, већ
и повећање техничке опремљености наставног процеса, увођење нових начина
организовања предавања и вежби. То свакако подразумева подстицање студенте на
стваралачки начин размишљања, на дедуктиван начин истраживања и примену тих знања
и вештина у практичне сврхе.
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 праћење и оцењивање
рада наставаника и сарадника. Циљ наведених активности биће усмерен на елиминисање
пропуста у наставном процесу и организацији испита.
С тим у вези, посебна пажња биће посвећена перманентном праћењу савремених
наставно-научних токова и преносу знања студентима кроз унапређење наставних планова
и програма, што је и неопходност имајући у виду предстојећи процес реакредитације
студијских програма и акредитовања новог студијског програма Пословна информатика.
Потписивањем Споразума о сарадњи са Факултетом организационих наука Универзитета
у Београду и компанијом Com Trade, створене су претпоставке за тај искорак.
У академској 2018/2019. години, планира се актредитација студијског програма
Пословна информатика на мастер академским студијама, као и припрема за акредитацију
студијских програма на основним академским студијама.
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 укупно
функционисање Факултета континуирано унапређивало.
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Програм рада Факултета у академској 2018/2019. години односи се на следеће
области:
1. Наставно-образовни процес,
2. Научно-истраживачки рад,
3. Међународну сарадњу и
4. Материјално-финансијско пословање.
1. Наставно – образовни процес
У академској 2018/2019. години планирано је спровођење низа активности које
имају за циљ унапређење квалитета наставно-образовног процеса на Факултету.
У складу са стратешким циљем континуираног унапређења и проширења
академске понуде Факултета и уписа већег броја студената, у наредном периоду биће
започет рад на осмишљавању и акредитацији новог студијског програма мастер
академских студија Пословна информатика, у сарадњи са Факултетом организационих
наука Универзитета у Београду.
Такође, предвиђен је и почетак активности на унапређењу целокупне академске
понуде студијских програма на основним и мастер студијама, а у склопу припрема за
предстојећу (ре)акредитацију. У склопу наведеног планирана је анализа постојећих
студијских програма са аспекта њихове усаглашености са потребама тржишта рада и
послодаваца. У том цињу планирано је оснивање Савета послодаваца, као новог тела
Факултета, а у складу са чланом 60. Закона о високом образовању.
У делу унапређења регулативе Факултета у области наставно-образовног процеса
планирана је израда:
- Правилника о правилима студија и
- Правилника о обављању стручне праксе.
У академској 2018/2019. години Факултет ће наставити са напорима да се што
већем броју студената основних и мастер студија омогући обављање стручне праксе у
компанијама, предузећима и институцијама у региону.
Што се наставног процеса тиче, он ће се у академској 2018/2019. години,
реализовати на свим нивоима студија у складу са Термин планом рада. Почетак наставе у
зимском семестру, на свим годинама основних академских студија, планиран је за
2.10.2018. године, а завршетак 18.01.2019. године. Предвиђено трајање наставе у летњем
семестру је од 18.02. до 31.05.2019. године.
У академској 2018/2019. години биће реализовано осам испитних рокова, уз још
три ванредна испитна рока за поновце четврте године.
У току октобра 2018. године планирано је спровођење конкурса за упис нове
генерације студената мастер и докторских академских студија Факултета.
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У циљу повећања квалитета наставог процеса, планирано је да се и у академској
2018/2019. години ангажује одређен број демонстратора, као помоћ у извођењу вежби, а у
складу са потребама катедара Факултета.
2. Научно – истраживачки рад
У академској 2018/2019. години години биће настављена реализација 12 пројеката које
финансира Министарство просвете, науке и технолошког развоја у оквиру актуелног
пројектног циклуса, а на којима је ангажовано 27 истраживача са Факултета. Очекује се
расписивање новог конкурса, у току наредног периода, са измењеним критеријумима за
вредновање истраживача и предлога пројеката. С тим у вези, у плану је учешће Факултета,
као носиоца најмање једног пројекта, на наведеном конкурсу кроз подношење пројектних
пријава.
Такође, у току академске 2018/2019. године биће настављена реализација пројекта
Факултета Економски аспекти европских интеграција – искуства и перспективе
Републике Србије, на коме су ангажовани сви наставници и сарадници. У првој години
реализације пројекта истраживања се спроводе у оквиру потпројекта чији ће резултати
рада бити публиковани у тематском зборнику Економски ефекти транзиције и
реструктурирања привреде Србије у функцији европских интеграција.
С обзиром да се у 2018. години завршава први потпројекат, а да се реализација
пројекта Економски аспекти европских интеграција – искуства и перспективе Републике
Србије наставља и у току 2019. године, у току су припреме за дефинисање и реализацију
нове истраживачке теме за други потпројекат који ће се реализовати током наредне
календарске године и на коме ће такође бити ангажовани сви наставници и сарадници
Факултета, као и два истраживача сарадника.
У току академске 2018/2019. године спровешће се реализација пројекта
Иновативност у високом образовању у Словенији и Србији: Компаративно истраживање
и размена добре праксе. Партнер Економског факултета Универзитета у Крагујевцу на
овом пројекту је Економски факултет Универзитета из Марибора.
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 наредном периоду акценат ће бити стављен на обезбеђивању већег
присуства иностраних и домаћих аутора који имају значајне научне референце, што треба
да резултира у јачању рејтинга часописа, односно његовом бољем позиционирању у
домаћим и међународним оквирима. Поред наведеног посебна пажња биће усмерена на
покретање часописа Форум, у домену обезбеђивања квалитетних прилога и обезбеђивање
периодичности излажења.
Унапређење рада наставника и сарадника биће омогућено кроз обуку за коришћење
статистичког пакета SPSS, која треба да обезбеди самосталност истраживача у обради
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података добијених из различитих истраживања и која треба да омогући одржавање
тренда у броју објављених радова у водећим међународним часописима.
У новембру 2018. године на Факултету ће бити организована Пета међународна
научна конференција Contemporary Issues in Economics, Business and Management EBM
2018, на којој се очекује присуство већег броја иностраних и домаћих аутора. Све
припремне активности су спроведене или спроводе у складу са планираним временским
оквиром. Такође, у академској 2018/2019. години, у сарадњи са Савезом економиста
Србије, биће одржан осамнаести научни скуп Институционалне промене као
детерминанта привредног развоја Србије.
Економски факултет је доставио, Универзитету у Крагујевцу и Центру за
промоцију науке у Београду, преглед својих публикација са којима ће, крајем октобра
2018. године, бити заступљен на 63. Међународном Београдском сајму књига.
Као и ранијих година Факултет ће конкурисати за средства Министарства просвете,
науке и технолошког развоја за суфинансирање научних скупова у академској 2018/2019.
години.
Што се тиче рада Центра за економска истраживања, у наредној академској години,
активности ће и даље примарно бити усмерене ка реализацији различитих врста пројеката
и пружање консултантских услуга. Чланови Одбора Центра наставиће са радом на
успостављању и унапређењу сарадње са привредницима, како би, кроз пружање
различитих консултантских услуга, одговорили на захтеве и потребе клијената.
Једна од важних активности Центра биће и праћење портала јавних набавки и
пружање инфраструктурне подршке свим наставницима и сардницима који покажу
интересовање за припрему и подношење апликација на расписане конкурсе и јавне
набавке за пружање различитих консултантских услуга. Центар ће пратити и конкурсе
везане за реализацију пројеката које расписују министарства Републике Србије, амбасаде
страних држава, невладине организације и друге релевантне институције.
Један вид активности односиће се на наставак сарадње са различитим
институцијама, када је реч о конкурисању за средства и организовању програма едукације
студената Економског факултета Универзитета у Крагујевцу, као и осталих лица у циљу
њиховог додатног усавршавања у различитим областима економије и пословне
информатике.
Такође, у наредном периоду, Центар за економска истраживања наставиће сарадњу
са институцијама са којима су потписани споразуми о сарадњи како би се поменута
сарадња интензивирала и пронашао простор за њено даље унапређење.

3. Mеђународна сарадња
Препознајући процес интернационализације и потребе за развојем високог
образовања и науке широм европе и света, Економски факултет Универзитета у
Крагујевцу учиниће значајан напор на имнтензивирању је поставио међународне сарадње,
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као једног од кључних стубова стратешког развоја. Међународне активности факултета
биће усмерене ка ширењу научне сарадње, размену студената и професора, издавачку
делатност, организацију научних конференција и различитих врста научних, стручних,
образовних и културних догађаја.Факултет ће перманентно радити на процесу
интернационализације кроз изградњу интерних капацитета и компетенција. Наставни
кадар је достигао висок степен међународних рефернци и исксуства кроз научноистраживачке пројекте, објављивање радова у иностраним научним часописима и
конференцијама, наставни процес са иностраним студентима, као и кроз студијске посете
партнерским институцијама.
Планом рада, у домену међународне сарадње, у академској 2018/2019. години
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 састојеће се у подизању препознатиљивости у научној и видљивости у широј
јавности Факултета, као институције која се динамично развија и нуди различите
могућности сарадње, усавршавања и стицања најактуелнијих компетенција
заинтересованим странама (партнерским научним и образовним институцијама,
студентима, привреди, страним партнерима).
За постизање наведених циљева планиране су следеће 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 2019. годину, са старим и новим партнерским
високошколским установама из иностранства, као и са високошколским научним и
образовним институцијама са подручја Републике Србије;
- организовање гостујућих предавања професора из иностранства и истакнутих
стручњака из области економије;
- подстицање и промоција активности везаних за међународну мобилност наставног
и ваннаставног особља и студената у оквиру постојећих програма размене, односно
коришћење могућности студијских/истраживачких боравака које се нуде у оквиру
активних уговора и активних међународних пројеката на универзитетима у
иностранству;
- тешње повезивање са међународним развојним организацијама и
Квалитетна међународна сарадња Факултета подразумева интензиван и
континуиран рад на проширивању мреже партнерских високошколских институција у
иностранству и томе ће бити посвећена посебна пажња.
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4. Материјално-финансијско пословање
Планом рада у области материјално-финансијског пословања, за академску
2018/2019. годину, обухваћено је низ корака који за циљ имају одржавање и унапређење
материјално-финансијског 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 ће бити фокусиране на:
- спровођење и контролу усвојеног Финансијског плана за 2018. годину;
- спровођење и контролу усвојеног Плана набавки за 2018. годину;
- израду Финансијског плана за 2019. годину;
- израду Плана набавки за 2019. годину;
- израду Плана издавачке делатности за 2019. годину и
- текуће одржавање објекта.
Планом рада у области материјално-финансијског пословања за академску
2018/2019. годину предвиђа се низ корака који имају за циљ унапређење пословања
Факултета, пре свега:
- побољшавање текућег пословања које би подразумевало низ активности
усмерених на повећавање прихода и додатно смањивање расхода, како би се
побољшао биланс успеха, односно смањили губици Факултета;
- обезбеђивање техничке опреме кроз донације и спонзорства;
- инфраструктурна улагања кроз пројекат Јавно-приватног партнерства који би
обухватио замену столарије и опремање Амфитеатра системом који ће
омогућити грејање, хлађење и доток свежег ваздуха. У тренутнку писања
Извештаја, Пројекат је добио сагласности Министарвства просвете, науке и
технолошког развоја и Министарства финансија. Ускоро се очекује седница
Владе Републике Србије на којој ће се донети закључак о одобравању
Пројекта, а током 2019. године и његова реализација.

ДЕКАН ФАКУЛТЕТА
Проф. др Петар Веселиновић
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