
Студијски програм основних струковних студија Пословна економија има јасно дефинисану сврху 

и улогу у образовном систему у нашој земљи. Програм је креиран тако да обезбеђује  стицање 

компетенција и квалификација које су друштвено оправдане и корисне. Оне су у складу са основним 

задацима и циљевима које је дефинисала Академија, са потребама тржишта рада, савременим 

трендовима образовања у свету и Националним оквиром квалификација (НОКС).  

Сврха студијског програма јесте образовање компетентних високостручних кадрова -струковних 

економиста  из области пословне економије, уз примену актуелних знања и метода и коришћења 

савремене технологије. Послови за које се студенти оспособљавају су за препознатљиве, друштвено 

оправдане и корисне професије и занимања од опште важности за друштвени развој. Програм прати 

промене у окружењу и потребе тржишта рада за струковним економистима нових знања и 

компетенција. Компетентност студената у националним и европским оквирима обезбеђује се кроз 

савременост и међународну усаглашеност студијског програма са програмима акредитованих 

иностраних високошколских институција. 

Сврха студијскoг прoграма основних струковних студија Пословна економија је у потпуности 

усклађена са сврхом и мисијом Академије струковних студија косовско метохијска и садржана је у 

следећем: 

 да студентима омогући студирање засновано на принципима Болоњске декларације уз 

континуирано праћење квалитета наставног и ненаставног процеса 

 да студентима омогући стицање адекватног теоријски примењивог и практичног знања и 

одговарајућих вештина за обављање послова у области пословне економије 

 да код студената развије аналитичке и логичке способности у уочавању, формулисању, 

анализирању и решавању конкретних економских проблема  

 да студенте оспособи за вођење предузетничких и пословних активности, за рад у привреди 

и ван привреде, финансијском сектору и јавном сектору 

 да студенти стекну практично примењива знања из области дисциплина пословне економије 

чиме ће у привредној пракси допринети ефикаснијем остваривању циљева предузећа 

 да студента оспособи да кроз систематско прикупљање података, анализу и финансијске 

извештаје помогне при доношењу пословних одлука 

 да студентима пружи солидно разумевање модерног пословног окружења и укључивања 

предузећа у токове дигитализације и електронског пословања 

Студент који заврши студијски програм Пословна економија стиче компетенције које су 

препознатљиве одреднице професије и занимања, које омогућавају обављање различитих врста 

послова у различитим врстама предузећа и другим организацијама и то послова у области 

менаџмента, организације, финансија, маркетинга, логистике, планирања, производне и услужне 

делатности, трговине, међународног пословања, електронског пословања, комуникација и 

информационих технологија као и успешно спровођење властитих предузетничких подухвата. Нека 

од тих занимања су: предузетник, рачуновођа, стручњак за људске ресурсе, финансије, маркетинг, 

пословну анализу, истраживање тржишта, међународну трговину и финансије, руководилац 

различитих предузећа у приватном и јавном сектору и сл. Осим што нуди исти садржај програма 

као и остале водеће светске струковне школе, студијски програм ОСС Пословна економија нуди и 

задовољавање повећаних захтева привреде у погледу оспособљавања кадрова за стицање нових 

вештина, знања и способности из ове области као и повезивање струковног високог образовања са 

тржиштем рада. 


