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На основу члана 51. Закона о високом образовању ("Сл. гласник РС", бр. 76/2005, 100/2007
– аутентично тумачење, 97/2018, 44/2010, 93/2012, 89/2013, 99/2014, 45/2015 – аутентично
тумачење, 68/2015 и 87/2016) и члана 48. Статута Факултета за пословне студије и право,
Београд, Универзитет „Унион - Никола Тесла,” Београд, Савет Факултета је на седници
одржаној 22.11.2016. године усвојио следећи документ:

Основни задаци и циљеви Факултета

Основни задаци и циљеви произилазе из визије и мисије Факултета и заснивају се на
општем друштвеном опредељењу Републике Србије, посебно на стратегији развоја
система образовања.

Визија Факултета је да, као део јединственог образовног простора Републике Србије,
односно Европског образовног простора, оствари највише образовне стандарде у настави
и научноистраживачком раду и образовању младих у седишту установе и Високошколској
јединици ван седишта установе без својства правног лица- Трстеник, у области права,
пословне економије, менаџмента и безбедности на основном, мастер и докторским
студијама. Визија Факултета, у генерисаном смислу, представља креирање нових кадрова
за пословни (образовни) простор Републике Србије и Европе, а у функцији афирмисања
пословних (образовних) вредности младе генерације, уз уважавање неспорне чињенице да
је „САМО НАЈБОЉЕ ДОВОЉНО ДОБРО“.

Mисија Факултета је да својим студентима у седишту установе и Високошколској
јединици ван седишта установе без својства правног лица- Трстеник пружа образовање
највишег квалитета и омогући стицање теоријских и практично употребљих знања и
вештина за успешан рад у области права, пословне економије, менаџмента и безбедности.
Мисија Факултета засновна је на етици рада, знању и вештинама потребним за дугорочан
успех студената у послу који је изложен тржишним и технолошким променама. Суштина

мисије је у преношењу квалитетног и стручног сазнања студентима, како би били спремни
за све изазове у савременом пословању. Служећи се искуством и примером најбољих
европских и светских високих школа, а узимајући у обзир економске и друге
специфичности нашег поднебља, мисија се у потпуној мери исказује у повећању
вредности мере знања студената, односно стварање елитних кадрова који ће промовисати
знање на највишем нивоу.

Факултет своју мисију остварује у оквиру три међусобно повезане активности: високо
образовање, научноистраживачи рад и примена знања у пракси. У складу са тим, Факултет
у континуитету унапређује образовне програме и усклађује их са актуелним трендовима у
Европи, унапређује квалитет рада студената, наставног и административног кадра и
материјалних ресурса, са сврхом изналажења квалитетних одговора на захтеве постојећих
образовних стандарда. На тај и такав начин Факултет задовољава потребе Београда,
Републике Србије и Европе за стручним кадровима, и као део ширег образовно научног
система представља покретачку снагу развоја нашег друштва.

Основни задаци и циљеви Факултета
Основни задаци и циљеви произилазе из визије и мисије Факултета и заснивају се на
општем друштвеном опредељењу Републике Србије, посебно на стратегији развоја
система образовања. Основни задаци и циљеви Факултета предмет су континуираног
преиспитивања и унапређивања. У складу са местом и улогом Факултета, сходно
одредницама Закона о високом образовању Републике Србије, Савет Факултета је на
седници одржаној 22. новембра 2016. утврдио основне задатке и циљеве Факултета.
Основни задаци:


Образовање студената на акредитованим студијским програмима који се реализују
у седишту Факултета, Високошколској јединици без својства правног лица ван
седишта установе – Трстеник, акредитованим студијским програмима ДЛС, у
области права, економије, менаџмента и безбедности на свим нивоима студија;



Реализација научноистраживачких

пројеката у сарадњи са институцијама и

организацијама из земље и иностранства;


Реализација развојних

и других стручних пројеката у сарадњи са привредним

субјектима и другим организацијама са којима је Факултет потписао уговоре о
сарадњи;


Примена иновативних и развојних решења у пракси пословних компанија у нашој
земљи, посебно расинског и рашког округа, у области пословне економије, права,
менаџмента и организације;



Организација научних скупова, семинара, симпозијума;



Организација међународне научне конференције ЛЕМИМА и

АНТИМ коју

Факултет већ традиционално организује уназад више година и међународне
студентске конференције;


Публиковање и презентација научних и стручних радова у оквиру издавачке
делатности;



Развој наставног и научноистраживачког подмлатка.

Основни задаци су утврђени и усвојени од стране органа управљања и објављени на сајту
Факултета. Декан са тимом Факултета управља процесом реализације основних задатака и
усклађује их са захтевима и развојем у образовном и укупном друштвеном систему.
Основни циљеви:


Перманентно унапређивање свих процеса рада, првенствено образовног и
научноистраживачког процеса;



Реализација студијских програма који су прилагођени новим достигнућима у науци
и образовном процесу у Европи и свету;



Обезбеђење неопходних ресурса потребних за квалитетну реализацију образовне и
научноистраживачке делатности у области права, пословне економије, менаџмента,
безбедности и организације;



Преношење знања које ће студентима омогућити ефикасно и ефективно
укључивање у пословне, стручне и научне токове;



Сарадња са образовним и научним институцијама, као и пословним компанијама у
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