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ГОДИШЊИ ИЗВЕШТАЈ О РАДУ
УНИВЕРЗИТЕТА ПРИВРЕДНА АКАДЕМИЈА У НОВОМ САДУ
ЗА ШКОЛСКУ 2014/2015.ГОДИНУ
Универзитет Привредна академија у Новом Саду, као акредитована самостална
високошколска установа, у oбaвљaњу високообразовне дeлaтнoсти oбjeдињуje oбрaзoвни,
нaучнoистрaживaчки и стручни рaд. Пратећи трендове у развоју високог образовања, Универзитет
Привредна академија у Новом Саду постао је високообразовна установа која нуди широк и
флексибилан дијапазон студијских програма високог квалитета. У том смислу, Универзитет
интeгришe функциje свих устaнoвa и jeдиницa у свoм сaстaву, тaкo штo спрoвoди jeдинствeну
пoлитику, чиjи je циљ стaлнo унaпрeђeњe квaлитeтa нaстaвнoг прoцeсa и усaвршaвaњe
нaучнoистрaживaчкoг рaдa нa тeмeљу визиje, мисиje и кључних врeднoсти.
Комисија за акредитацију и проверу квалитета донела је 24.октобра 2014.године Уверење,
број: 612-00-01609/2014-04, о поновној акредитацији Универзитета Привредна академија у
Новом Саду.
Универзитет Привредна академија у Новом Саду установио је дигитални репозиторијум у
којем се којем се трајно чувају електронске верзије одбрањених дисертација и у том циљу закључио
је Уговор о коришћењу информационог система дигитална библиотека докторских студија са ФТН
Информатика д.о.о.
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TÜV Austria Cert, са којима Универзитет Привредна академија у Новом Саду има закључен Уговор,

извршили су други надзорни аудит.
У протеклом периоду, Универзитету Привредна академија у Новом Саду приступио је
Фармацеутски факултет у Новом Саду, те Универзитет у свом саставу има пет факултета, са
39 акредитованих студијских програма, на сва три нивоа студија, у оквиру четири поља: друштвено –
хуманистичке, техничко – технолошке, природно – математичке и медицинске науке.
У области наставе, на факултетима у саставу Универзитета, у претходном периоду,
акредитовани су нови студијски програми. На Правном факултету за привреду и правосуђе у Новом
Саду, одобрено је извођење студијског програма основних академских студија Опште право, у
високошколској јединици без својства правног лица – у одељењу у Београду, у оквиру поља
друштвено – хуманистичких наука. Стоматолошком факултету у Панчеву одобрен је упис
60 студената на студијски програм интегрисаних академских студија Стоматологије. На Факултету за
примењени менаџмент, економију и финансије у Београду одобрено је извођење студијских програма
основних академских студија: Примењена економија и финансије – студије на даљину, Примењене
информационе технологије – студије на даљину и Оперативни примењени менаџмент – студије на
даљину, као и студијски програми мастер академских студија Планско – процесни менаџмент –
студије на даљину и Примењена економија и финансије – студије на даљину, у оквиру поља
друштвено – хуманистичких наука.

У погледу научноистраживачког рада, факултети у саставу Универзитета Привредна академија
у Новом Саду, учинили су значајан помак, у циљу унапређења високообразовне делатности, односно
унапређења квалитета наставе и научног рада, као и усавршавања научног подмлатка.
Универзитет кроз редовну годишњу Анализу рада факултета у саставу Универзитета,
преиспитује и проверава, да ли су све активности факултета, у складу са утврђеним основним
задацима и циљевима Универзитета. У протеклом периоду, Универзитет Привредна академија у
Новом Саду прецизно је дефинисао стратегију обезбеђења квалитета, која садржи дефинисане
циљеве и поседује ресурсе, који јој омогућавају остваривање наведених циљева.
Међународна сарадња представља значајан фактор за развој Универзитета и факултета у
саставу Универзитета. У протеклом периоду на Универзитету Привредна академија у Новом Саду
гостовали су амбасадори: његова екселенција Мајк Кирби, амбасадор САД-а, његова екселенција
Гордан Маркотић, амбасадор Републике Хрватске, њена екселенција Кристин Моро, амбасадор
Републике Француске, његова екселенција José Evaristo Ramón Xilotl Ramírez, амбасадор Мексика,
као и амбасадор Аргентине његова екселенција Рикардо Фернадо Фернандес. Такође, на факултетима
у саставу Универзитета, у претходном периоду, гостовали су истакнути професори са европских и
светских високошколских установа.
У току школске 2014/2015.године, потписано је осам споразума о сарадњи. Сигурно је да ће
сарадња са овим универзитетима допринети унапређењу активности Универзитета и у погледу
образовања и научноистраживачког рада, кроз мобилност студената, наставника, заједничким
пројектима и другим активностима, од којих су неке већ у току.
Споразуми о међународној сарадњи закључени су са:
• The Cyprus Institute of Marketing, Nicosia, Cyprus (2014 godina).
• Beloruski trgovinsko – ekonomski univerzitet potrošačke kooperacije, Gomelj, Republika
Belorusija (2015. godina)
• Instituto Tecnologico y de Estudios Superiores de Monterrey, Ciudad de Mexico, Mexico
(2015. godina)
• Univerzitet komunikacije i biznisa, Budimpešta, Mañarska (2015. godina)
• Ioan Slavici University, Timisoara, Romania (2015. godina)
• Beloruski drzavni univerzitet, Republika Belorusija (2015. godina)
• Obrazovna institucija „Gomeljski drzavni univerzitet Francisk
Skorina“ Republika Belorusija (2015. godina)
• Medjunarodni univerzitet „MITSO“ Republika Belorusija (2015. godina).
Током школске 2014/2015.године одржано је две седнице Савета оснивача, три седнице
Савета и шест седница Сената Универзитета.
Свечана промоција доктора наука одржана је 12.маја 2015.године на којој је промовисано
осамнаест доктора наука.
У школској 2014/2015.години донето је 11 решења по захтевима за признавање страних
високошколских исправа и вредновања страних студијских програма.

