
Основни задаци и циљеви Високе пословне школе струковних студија у Новом Саду 

Висока пословна школа струковних студија у Новом Саду је државна школа која има 
традицију дугу преко 57 година у образовању кадрова економске и информатичке струке. 

Висока пословна школа струковних студија у Новом Саду је индиректно и правни 
следбеник две више школе, Више економско-комерцијалне школе (основане 1959. године) 
и Више школе за организацију и информатику (основане 1967. године), од којих је одлуком 
Владе Републике Србије настала Виша пословна школа у Новом Саду.  

Оснивач Школе је Република Србија на основу одлуке Владе Републике Србије о оснивању 
Више пословне школе у Новом Саду и о укидању Више економско-комерцијалне школе у 
Новом Саду и Више школе за организацију и информатику у Новом Саду од 21.05.1996. 
године, број акта: 05 број 612-1713/96. На основу одлуке, Школа је преузела имовину, 
средства, раднике и студенте претходне више школе, као и сва права и обавезе.  

Школа послује на основу дозволе за рад издате од стране Покрајинског секретаријата за 
науку и технолошки развој. Својом програмском концепцијом Школа се определила да 
образује стручњаке, који су у променљивим и сложеним условима стицали савремена и 
адаптивна знања, као и применљиве и практичне вештине, тако да је од самих почетака 
често пролазила кроз фазе реформи и заузимања одговарајућег места у систему 
образовања. Циљ према којем су се усмеравале промене је стварање услова за модерно 
образовање кадрова економског и информатичког профила. Интензивним грађевинским 
радовима, проширењем и преуређивањем, простор за извођење наставе, наставнички 
кабинети, административне и друге просторије, припремљени су за будуће одвијање 
предвиђених наставних и других процеса у Школи. Створени су технички услови за 
реализацију образованог процеса и примену савремених информационих технологија. 
Увећан је и библиотечки фонд новим књигама домаћих и страних аутора.  

Комисија за акредитацију и проверу квалитета Републике Србије je 2007. године донела 
одлуку по којој је Виша пословна школа у Новом Саду добила уверење о акредитацији, 
број 612-00-58/2007-04, чиме је постала Висока пословна школа струковних студија. 
Школа је међу првима добила акредитацију и дозволу за рад у складу са новим Законом о 
високом образовању и Болоњском декларацијом. 

Основни задаци Школе у складу су са циљевима високог образовања који су утврђени 
законом. Висока пословна школа струковних студија у Новом Саду, као своје основне 
задатке, дефинисала је следеће: 

 Утврђивање области обезбеђења квалитета и то: студијских програма, наставног 
процеса, наставног особља, уџбеничке и друге грађе, рада библиотеке, 
информатичких ресурса, простора и опреме, успешности студирања, научног и 
стручног рада и напредовања наставника и сарадника, ненаставног особља, 
сарадње са другим образовним и пословним субјектима, процеса управљања, 
финансирања, системског праћења и периодичне провере и јавности у раду.  

 Обавезно самовредновање и оцена квалитета студијских програма и установе, у 
складу са стандардима Националног савета за високо образовање, у интервалима од 
највише 3 године, а по потреби и у краћим интервалима. 

 Акредитација Школе, у складу са стандардима Националног савета за високо 



образовање, у законом прописаном року. 
 Обавеза да се у обављању делатности високог образовања остварује јединство 

образовног, стручног и научноистраживачког рада, чији се садржаји и резултати, 
односно, знања користе у наставном процесу. 

 Међународна сарадња која се одвија путем извођења заједничких студијских 
програма, као и кроз размену наставника и студената. 

 Успостављање сталне сарадње са послодавцима и дипломираним студентима у 
циљу добијања повратне информације о квалитету студијских програма и 
компетенција које су стекли дипломирани студенти завршетком студија. 

 Обезбеђење кадрова и инфраструктуре за прикупљање и обраду података од 
значаја за анализу и оцену квалитета и степена успешности у остваривању 
постављених циљева и задатака.  

 Обавеза сталног промовисања и изграђивања културе квалитета у Школи, као и 
стручног усавршавања особља које активно учествује у овим процесима.  

 Успостављање, одржавање и унапређење система управљања квалитетом ради 
постизања циљева и задатака, ефикасности процеса, непристрасности интерних 
провера квалитета процеса, резултата процеса, квалитета студијских програма, 
наставног кадра и саме установе.  

Циљ Високе пословне школа струковних студија у Новом Саду је стварање кадрова који 
ће поседовати савремено знање применљиво на тржишту рада. Школа гради ефикасну 
интеракцију са окружењем, послује по тржишним принципима атрактивности и 
конкурентности и континуирано ради на побољшању услова за рад и студирање. Основни 
циљеви Школе усклађени су са утврђеним задацима и усмерени су на: 

 Досезање квалитета који ће омогућити Школи да постане водећа образовна 
установа у оквиру струковних студија из области пословне економије и примењене 
информатике у региону; 

 Формирање студијских програма који ће се заснивати на најновијим достигнућима 
у настави и науци; 

 Развој мултидисциплинарног знања; 
 Стицање знања и вештина које ће студентима омогућити флексибилну и ефикасну 

интеграцију у савремене друштвене токове; 
 Подстицање жеље и потребе младих за стицањем нових знања; 
 Ширење и стицање знања у складу са континуираним променама и захтевима 

локалног и глобалног окружења; 
 Непрекидни и системски развој свих материјалних услова за извођење квалитетне 

наставе и услова за учење; 
 Непрекидни и системски рад на развоју квалитета ненаставне подршке; 
 Непрекидни и системски рад на унапређењу квалитета процеса управљања и 

управљачког особља; 
 Непрекидни и системски развој, неговање и унапређење културе квалитета. 

 
 
 
 


