УНИВЕРЗИТЕТ МЕГАТРЕНД БЕОГРАД

ФАКУЛТЕТ ЗА МЕНАЏМЕНТ ЗАЈЕЧАР
ДОКТОРСКЕ СТУДИЈЕ - ЕКОНОМИЈА И МЕНАЏМЕНТ ПРИРОДНИХ РЕСУРСА
Уверење о акредитацији број: 612-00-00676/2016-06 од 30.06.2017. године

О ФАКУЛТЕТУ ЗА МЕНАЏМЕНТ ЗАЈЕЧАР
Факултет за менаџмент Зајечар је првооснована и најстарија високошколска институција у оквиру Универзитета Мегатренд
из Београда. Од свог оснивања 1997. године образује кадрове из области економије, бизниса и менаџмента. Дипломирани
студенти успешно раде и примењују стечена знања у приватним и државним компанијама и јавној управи. Један број наших
дипломираних студената данас успешно ради у земљама Европске уније, САД, Канади, а најбољи студенти факултета који су
стекли академско звање доктора наука, данас су наставници у овој високошколској установи.
Факултет за менаџмент данас има високо место у образовању, јер на савременим и модерним студијским програмима
студира око 2000 студената. Потврда доброг рада је, свакако, и признање додељено од стране Интернационалног научног
комитета ,,EDUNIVERSAL OFFICIAL SELECTION“, којим је Факултет сврстан међу 1000 најбољих факултета менаџмента и бизниса у
свету. Факултет је добитник Повеље Капетан Миша Анастасијевић, за значајне домете у развоју високог образовања, и признања
града Зајечара, годишње награде за свеукупни допринос у развоју града и општине. Факултет за менаџмент Зајечар је
високошколска установа акредитована од стране Комисије за акредитацију и проверу квалитета високог образовања Републике
Србије. Својим студентима пружа образовање на акредитованим студијским програмима економије, бизниса и менаџмента.
Факултет за менаџмент Зајечар је акредитована установа за обављање научно-истраживачке делатности од МПНТР и уписан
је у Регистар НИО под ИД бројем 200304.
Факултет је акредитовао студијски програм докторских студија Економија и менаџмент природних ресурса 2017. године
(Уверење КАПК о акредитацији број: 612-00-00676/2016-06 од 30.06.2017. године) за упис 10 студената.

СВРХА СТУДИЈСКОГ ПРОГРАМА
Сврха студијског програма докторских студија Економија и менаџмент природних ресурса Факултета за менаџмент Зајечар
усклађена је са мисијом и циљевима Факултета.
Сврха студијског програма је да, пре свега, допринесе даљем развоју научних области економије и менаџмента, и то посебно
у делу који се односи на природне ресурсе и одрживи развој, из којих се организује студијски програм и за које је Факултет
матичан.
Истовремено, сврха студијског програма је да допринесе оспособљавању студената за самостална и оригинална научна
истраживања феномена и проблема везаних за природне ресурсе (обновљиве и необновљиве) и то превасходно са економског
становишта.
Такође, сврха студијског програма је да подржи развој критичког мишљења студената, и да их, кроз продубљивање и
обогаћивање њихових укупних теоријских, методолошких и апликативних знања, оспособи за критичку евалуацију научних
истраживања других, и за критичко комплементарно коришћење научних знања и инструмената у процесима научно
аргументованих и практично валидних истраживања.
Сврха студијског програма је да допринесе стварању научно-истраживачког подмлатка у областима економије и
менаџмента природних ресурса, одрживог развоја, међународне трговине на робним берзама, руралне економије и агробизниса,
економике енергетике итд., и то у сложеним динамичким условима глобалних економских кретања и убразаног технолошког
развоја.
Сврха студијског програма је да кроз развој економске науке и знања, и стварање научно-истраживачког подмлатка,
допринесе укупном економском и друштвеном просперитету земље.

ЦИЉЕВИ СТУДИЈСКОГ ПРОГРАМА
Циљеви студијског програма докторских студија Економија и менаџмент природних ресурса Факултета за менаџмент Зајечар
су у складу са основним циљевима и задацима Факултета. Изведени из опредељене сврхе студијског програма докторских студија
Факултета. Треба напоменути да је овај програм ДС иновативан и јединствен по свом опредељењу (природни ресурси) и
курикулуму на простору југоисточне Европе. Овај програм поред основне и преовладавајуће научне димензије поседује и
професионалну димензију која се огледа у развоју каријере путем унапређења професионалних вештина, које ће студентимадокторантима бити од користи у њиховом даљем раду и животу. Факултет је уважавајући препоруке ЕУ кроз Темпус пројекат
РОДОС и на бази резултата истраживања Привредне коморе Србије о недостајућим знањима и вештинама запослених из 2012.
године, уградио одређене преносиве вештине у свој програм, које ће докторанти похађати путем семинара и на бази тога добити
одређени број ЕСПБ и сертификат као доказ о савладаним вештинама.
Општи циљеви овог студијског програма су:














Оспособљавање студената за креативан научно утемељен истраживачки рад у области економије и менаџмента у оквиру
ДХ научног поља, као и за интердисциплинарна истраживања;
Пружање студентима одговарајућих унапређених знања из релевантних економских научних области и дисциплина
(економија ЕУ, регионална и рурална економија, маркетинг, финансије, међународна трговина и берзанско пословање...);
Пружање студентима одговарајућих унапређених знања из релевантних менаџмент научних области и дисциплина
(иновације, нове технологије и развој, одрживи развој и климатске промене, стратегијски менаџмент, управљање
производњом...);
Пружање студентима одговарајућих унапређених знања из специфичних економских и менаџмент научних области и
дисциплина применљивих у агробизнису, енергетици...);
Упознавање студената са најновијим достигнућима економске науке и праксе по питању утицаја климатских промена на
пословање и друштво (заштита животне средине и карбонске емисије, зелени маркетинг и финансије, нови системи и
инструменти трговања на берзама – карбонске емисије, временски – метеоролошки деривати итд.);
Упућивање студената у отворена битна теоријска, методолошка и апликативна питања савремене економске науке и
праксе;
Оспособљавање студената за самостално истраживање, припрему, јавну презентацију и научно аргументовану одбрану
резултата научних истраживања, као и писање и објављивање научних радова;
Пружање подршке развоју научних области економије и менаџмента кроз одговарајуће осмишљена теоријска,
методолошка и примењена истраживања;
Оспособљавање студената за критичко комплементарно коришћење различитих теоријско-методолошких инструмената и
знања у научном истраживању релевантних проблема економије, менаџмента и бизниса, у домену природних ресурса,
одрживог развоја и заштите животне средине;
Оспособљавање студената докторских студија за ширење усвојених научних сазнања и креативну имплементацију научно
верификованих резултата истраживања у пракси предузећа, организација и других институција, у циљу доприноса
друштвеном и економском развоју своје средине, као и земље у целини;
Оспособљавање студената да - кроз валидно осмишљавање, израду и одбрану докторске дисертације - самостално
концептуализују и креативно решавају теоријски и практично релевантне проблеме савремене економске науке и праксе;
Оспособљавање студената за рад у различитим врстама компанија и унапређење њихових општих знања и вештина,
значајних за успех и напредовање у професионалној каријери.

КОМПЕТЕНЦИЈЕ КОЈЕ СТИЧУ СТУДЕНТИ
Стечено звање доктора наука – економске науке даје студенту могућност примене продубљеног знања, разумевања и
способности усвојених током докторских студија, за успешно решавање сложених проблема у новом или непознатом окружењу,
посебно у ужој научној области Економије природних ресурса. Стечено знање даје могућност за успешан рад у истраживачким
институтима, центрима и факултетима, који припадају пољу друштвених наука, у привреди (прехрамбени сектор, енергетски
сектор, увозно-извозне компаније, туризам, банке, инвестициони фондови, привредне коморе, регионалне агенције,...), јавној
управи и невладином сектору.
По завршетку студија студенти на овом највишем нивоу образовања имају следеће експертске способности, односно
компетенције:
- одлучивања о економски оправданој и оптималној употреби обновљивих и необновљивих ресурса у домену различитих
привредних сектора (нпр. пољопривреда, енергетика итд.);
- израде процене економске валоризације и вредности природних ресурса и животне средине, и контроле трошкова;
- самосталног праћења актуелне ситуације у домену утицаја климатских промена на економију и одрживи развој;
- тумачења глобалних еколошких проблема и тенденција њиховог решавања;
- разумевања кретања на глобалном тржишту стратешких роба и сировина, и процене и предвиђања трендова;
- израде стратегијских планова и процена утицаја на различите бизнис активности;
- критичког процењивања истраживачких радова других и самосталног вођења адекватних истраживања која ће омогућити
развој нових поступака, као допринос општем развоју друштва;
- темељног разумевања науке и струке у друштвено-хуманистичком пољу;
- владања вештинама и савременим методама истраживања у друштвено-хуманистичком пољу;
- самосталног истраживања теоријских и практичних проблема, у циљу добијања нових или побољшаних решења и њихове
примене;
- тимског рада и професионалне комуникације у циљу унапређења науке и струке;
- поседовања критичке анализе и повезивања знања стечених на ранијим нивоима образовања, у циљу развоја нових технологија
и иновација;
- преноса сопствених знања и идеја колегама, широј академској заједници и друштву у целини;
- да сопственим изворним истраживањима, а посебно резултатима истраживања добијеним израдом докторске дисертације,
пруже лични допринос проширењу граница знања у ужој научној области;
- укључивања у домаће и међународне научно-истраживачке пројекте;
- критичког мишљења, креативног и независног деловања;
- примене принципа етичког кодекса добре научне и пословне праксе;

- професионалне комуникације у саопштавању научноистраживачких резултата и оспособљености да те резултате саопштавају на
научним конференцијама, објављују у научним часописима и врше рецензије радова из уже научне области, као и да
професионално комуницирају и руководе пословним активностима у организацијама.

СТРУКТУРА СТУДИЈСКОГ ПРОГРАМА
ПРВА ГОДИНА
Р.Б.
Предмет
Семестар
1. Методе научно-истраживачког рада
1
2. Економија природних ресурса
1
3
Робне берзе и терминска трговина
1
4. Семинар преносивих вештина 1
1
5. Квантитативне методе у економији и
2
менаџменту
6
Изборни предмет 1
2
7. Изборни предмет 2
2
8. Семинар преносивих вештина 2
2
Укупно часова активне наставе и бодова:
600 / 60 ЕСПБ

Предавања
45
45
45
15
45

СИР
45
45
45
15
45

ЕСПБ
9
9
9
3
9

45
45
15
300

45
45
15
300

9
9
3
60

Блок изборних предмета 1-2 (бирају се два предмета)
1
Истраживање, развој и иновације
2
Економска политика Европске уније
3
Научне основе одрживог развоја
4
Стратегијско управљање природним ресурсима

ДРУГА ГОДИНА
Р.Б.
Предмет
Семестар
9. Изборни предмет 3
3
10. Изборни предмет 4
3
11. Изборни предмет 5
3
12. Семинар преносивих вештина 3
4
Израда предлога докторске дисертације
4
Одбрана предлога докторске дисертације
4
Објављивање рада М33
4
Реферисање о напретку истраживача
4
Укупно часова активне наставе и бодова:
750 / 60 ЕСПБ

1
2
3
4
5
6
7

Предавања
45
45
45
15
0
0
0
0
150

СИР
45
45
45
15
30
140
140
140
600

Блок изборних предмета 3-4-5 (бирају се три предмета)
Економија енергетике
Рурална економија и развој
Регионална економија
Кредитно-монетарна и фискална економија
Зелени маркетинг
Управљање ресурсима и одрживи развој у аграру
Управљање производњом и технологијама у области природних
ресурса

ЕСПБ
9
9
9
3
3
9
9
9
60

ТРЕЋА ГОДИНА
Р.Б.
Предмет
Семестар Предавања СИР
ЕСПБ
Месечно реферисање о напретку
5
0
300
10
истраживача
Објављивање ДВА научна рада у
5
0
150
15
међународном научном часопису (М20)
Докторска дисертација
6
0
0
35
Укупно часова активне наставе и бодова: 450 / 60 ЕСПБ
450
60
Укупно часова активне наставе и бодова на студијском програму ДС:
1800 / 180 ЕСПБ

1.1.
1.2.
1.3.
2.1.
2.2.
3.1.
3.2.

СЕМИНАРИ ПРЕНОСИВИХ ВЕШТИНА
Изборни блок 1 (бира се један семинар)
Мотивација и лидерство
Комуникације и преговарање
Савремени сервиси е-пословања
Изборни блок 2 (бира се један семинар)
Методе контроле и унапређења квалитета
Писање пројеката
Изборни блок 2 (бира се један семинар)
Израда бизнис плана
Интелектуална својина и ауторска права

УСЛОВИ ЗА ПРИЈАВУ И ОДБРАНУ ДОКТОРСКЕ ДИСЕРТАЦИЈЕ
По полагању свих предвиђених испита из обавезних и изборних предмета, као и преносивих вештина, студент у договору са
будућим потенцијалним ментором даје факултету Предлог докторске дисертације у форми квалификационог рада (методолошкохипотетички опис и структура истраживања, научне заснованости и актуелности теме, научног и друштвеног доприноса
дисертације, списак литературе) (3 ЕСПБ).
Студент Предлог теме докторске дисертације брани пред трочланом комисијом наставника, акредитованих ментора који
изводе наставу на студијском програму, коју формира Декан факултета. По успешној одбрани предлога докторске дисертације (9
ЕСПБ) студент стиче право Пријаве теме докторске дисертације.
У току израде докторске дисертације студент има обавезу да објави најмање ТРИ научна рада из области теме докторске
дисертације где је студент ПРВИ АУТОР, што је услов за приступ јавној одбрани, и то:
1. Објављивање и презентовање ЈЕДНОГ рада на међународној научној конференцији који је објављен у целости у зборнику
радова категоризације М33 (9 ЕСПБ), и
2. Објављивање ДВА научна рада у међународном часопису категоризације М20 (најмање М24) са листа SSCI, SCImago, ERIHPLUS,
HEINONLINE, EconLit (15 ЕСПБ).
Студент има обавезу да надлежној служби факултета достави доказе о објављивању научних радова. Комисија за контролу
квалитета докторских студија факултета контролише испуњеност услова за јавну одбрану (позитивни извештаји, објављени
радови и провера на плиагијаризам) и даје предлог ННВ-у факултета. Сви подаци о студенту, докторска дисертација, извештаји
комисија, извештај на плагијаризам и списак објављених радова су јавно доступни на сајту факултета у одељку Докторске
дисертације.
http://fmz.edu.rs/novi/dr_disertacije.php

ЛИСТА АКРЕДИТОВАНИХ МЕНТОРА
(Одлука КАПК о акредитацији број: 612-00-00676/2016-06 од 30.06.2017. године)
Наставник

Звање

1.

Проф.др Драган Михајловић

Редовни професор

2.
3.
4.
5.
6
7.
8.
9.
10.

Проф.др Бојан Ђорђевић
Проф.др Милан Милановић
Проф.др Игор Трандафиловић
Проф.др Силвана Илић
Проф.др Џејн Паунковић
Проф.др Јелена Бошковић
Проф.др Горица Цвијановић
Проф.др Гордана Дозет
Проф.др Мирослава Марић

Редовни професор
Редовни професор
Редовни професор
Редовни професор
Редовни професор
Редовни професор
Редовни професор
Ванредни професор
Ванредни професор

Област
Економске науке/
Менаџмент и бизнис
Економске науке
Економске науке
Економске науке
Економске науке
Менаџмент и бизнис
Техничко-технолошке науке
Техничко-технолошке науке
Техничко-технолошке науке
Менаџмент и бизнис

УСЛОВИ УПИСА НА СТУДИЈСКИ ПРОГРАМ ДОКТОРСКИХ СТУДИЈА
На докторске студије Економије и менаџмента природних ресурса могу се уписати кандидати који су:
 завршили мастер академске студије са најмање 300 ЕСПБ бодова и општом просечном оценом најмање 8 (осам) на
основним академским и мастер академским студијама економије, менаџмента и организационих наука;
 завршили студије VII-1 степена економије, менаџмента и организационих наука, по раније важећим прописима, са
општом просечном оценом најмање 8 (осам);
 завршили студије из ст. 1. и 2. овог члана у другим научним подручјима, ако имају најмање просечну оцену на
претходним студијама 8 (осам) и положе диференцијалне испите из предмета: 1. Економија и 2. Управљање
природним ресурсима, по програму за основне академске студије факултета;
 изузетно, на претходним нивоима студија имали просечну оцену мању од 8 (осам), уколико имају најмање један
или два објављена рада у научним часописима са листе ресорног министарства пре уписа на докторске студије
(минимално 4 бода по важећој категоризацији научних часописа ресорног министарства за годину објављивања).
Школарина по години је: 150.000 динара и може се измирити на 5 једнаких месечних рата.
Цена диференцијалних испита по предмету је 5.000,00динара.
Потребна документа за упис на ДС:
- CV – биографија
- оверене фотокопије диплома I и II степена академских студија
- доказ о познавању енглеског језика
- извод из књиге рођених
- две слике за индекс
- штампане копије објављених научних радова из часописа
(у случају просечних оцена на претходним нивоима студија мањих од 8)

И Н Ф О Р М А Ц И Ј Е:
ФАКУЛТЕТ ЗА МЕНАЏМЕНТ ЗАЈЕЧАР
Парк шума Краљевица бб Зајечар
Тел: 019/430-800; 430-801; 430-802
www.fmz.edu.rs
e-mail: info@fmz.edu.rs

