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1. УВОД
У школској 2016/17 години Универзитет Привредна академија у Новом Саду ће настојати да
оствари такве резултате који ће му још више подићи углед у јавности. У појачаном конкурентском
окружењу, све активности се морају квалитетно обавити, тако да Универзитет послује успешно.
Треба одржавати потребан број студената, који ће обезбеђивати стабилне приходе за финансирање
делатности на Универзитету. Предузимаће се мере да се обезбеде још повољнији услови рада и
студирања. Радиће се на унапређењу, модернизацији и усавршавању наставног процеса. Подстицаће
се креативност наставника и студената. Подизањем квалитета наставног процеса радиће се на
повећању конкурентности на све оштријем тржишту високог образовања.
Овим планом рада обухваћени су структурни елементи Универзитета Привредна академија у
Новом Саду, као научне и образовне установе:
1.
2.
3.
4.
5.

Наставни и научноистраживачки процеси,
Међународна сарадња,
Уписна политика,
Кадровска политика,
Финансијски план и инвестициона улагања.

2. НАСТАВНИ И НАУЧНОИСТРАЖИВАЧКИ ПРОЦЕСИ
Наставни процеси Универзитета Привредна академија у Новом Саду, представљају скуп
наставних процеса свих акредитованих студијских програма факултета, у саставу Универзитета.
На Универзитету су акредитовани:
- програми првог степена (основне академске и основне струковне студије)
- програми другог степена (мастер академске студије и специјалистичке академске студије) и
- студије трећег степена (докторске студије).
Основни задатак стручних тела Универзитета је стално праћење и побољшање нивоа квалитета
на свим степенима студија. Једном годишње, по завршетку школске године, анализираће се подаци о
нивоу квалитета наставних процеса за сваки факултет и сваки програм појединачно.
Како би наставни процес текао несметано, стручна тела Универзитета ће у свом раду излазити у
сусрет захтевима и потребама својих чланица (уписи студената, признавање страних високошколских
исправа, докторске дисертације и др.).
Сенат Универзитета ће одговорно размотрити сваку иницијативу за акредитовање нових
студијских програма.

Стручни органи Универзитета ће у складу са својим могућностима допринети да
научноистраживачки рад стално унапређује код сваког факултета појединачно. Учиниће се напор
успостављање међууниверзитетских веза на републичком, регионалном и међународном нивоу.
Универзитет ће у наредном пероду посебну пажњу посветити изналажењу могућности
заједничко учешће на пројектима са државним универзитетима и факултетима. Такође, сагледаће
потребе и могућности за успостављање научних пројеката на нивоу самог Универзитета.
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3. МЕЂУНАРОДНА САРАДЊА
Међународна сарадња подразумева све облике међуфакултетске и међууниверзитетске
сарадње са образовним и научним установама из других држава. Основни облици сарадње могу бити
реализовани кроз научне пројекте, наставни рад и студентску размену.

Универзитет Привредна академија у Новом Саду има дефинисану визију сарадње са другим
универзитетима у европском окружењу, коју треба даље унапређивати. Поред тога, од великог значаја
за Универзитет мора бити изналажење могућности за објављивање научних радова у референтним
часописима. Универзитет ће подстицати и подржавати размену студената, сарадника и наставника, као
и сваки други облик стручне размене у циљу њиховог усавршавања. Учешће страних гостујућих
професора на факултетима Универзитета треба максимално подићи на ниво Универзитета уз
адекватно медијско праћење.
4. УПИСНА ПОЛИТИКА
Универзитет Привредна академија у Новом Саду води уписну политику студената за сваку
школску годину и о томе обавештава јавност. Обим уписа за све студијске програме мора бити у
сагласности са стандардима утврђеним у поступку акредитације. Предлози евентуалних измена и
допуна морају бити у складу са законским процедурама, као и условима који су стандардима утврђени.
Признавање страних високошколских исправа, као и до сада, одвијаће се према постојећим законским
прописима.
5. КАДРОВСКА ПОЛИТИКА
Посебна пажња ће се поклањати усавршавању и развоју наставника и сарадника свих факултета у
саставу Универзитета. Инсистираће се на максимално могућем квалитету, јер су наставници и
сарадници Универзитета база развоја свих универзитетских процеса. Поспешиваће се разни облици
усавршавања, а нарочито учешће у пројектима, писање уџбеника, монографија и других научних
радова, као и рад са млађим сарадницима.
6. ФИНАНСИЈСКИ ПЛАН И ИНВЕСТИЦИОНА УЛАГАЊА
Универзитет Привредна академија у Новом Саду обезбеђује средства од својих чланица за
обављање редовних активности Универзитета.
Према предлогу годишњег плана рада Универзитета, потребно је да Савет Универзитета
усвоји одговарајући финансијски план, како би се реализовале предвиђене активности. Посебна пажња
се мора посветити изради рекламног материјала и промоцији Универзитета. Промоција Универзитета
се може одвијати кроз одговарајуће активности факултета у саставу Универзитета или на нивоу самог
Универзитета.

