
Стандард 2. Сврха студијског програма 

 

Студијски програм има јасно дефинисану сврху и улогу у образовном систему, 

доступну јавности.  

 

 
Здравствени систем у Србији се мења и све је више фокусиран на унапређење квалитета услуга и 

већу ефикасност. Модеран и ефикасaн здравствени систем комe Србија тежи, оријентишe се кa 

повећању задовољствa пацијента, пружaњу што бољe здравствене заштите, унапређeњу системa, 

организацијe, начинa пружања услуга и управљањa људским ресурсима. Ове промене захтевају 

нови скуп вештина и метода рада свих запослених. Стога у систему здравствене заштите у Србији 

постоји велика потреба за менаџерима у систему здравствене заштите који ће бити способни да 

спроводе и усмеравају промене и реструктуирање система. 

 

Министарство здравља и Медицински факултет Универзитета у Београду су препознали потребу за 

успостављањем свеобухватног националног студијског програма за менаџере у систему здравствене 

заштите и започели пројекат који је финансирала Европска унија а чији је један од главних циљева 

био да се у оквиру образовног система у Србији креира и реализује свеобухватан и одржив 

национални образовни програм за менаџмент у систему здравствене заштите у складу са 

међународно признатим стандардима. 

 

Стављањем акцента на изградњу капацитета, јачање менаџерских вештина и фокусирањем на 

примере добре међународне праксе из менаџмента финансирања, организације,  планирања, и сл., 

мастер академске студије из менаџмента у систему здравствене заштите имају позитиван утицај на 

модернизацију и побољшање здравственог система Србије. 

 

Студијски програм је развијен уз финансијску подршку Европске уније, под покровитељством 

Министарства здравља  и кроз сарадњу  медицинских факултета у Србији и Факултета 

организационих наука.  

 

Наставни материјал је развијен заједничким радом реномираних европских експерата у области 

менаџмента здравствених система и професора Универзитета у Србији и наставника Медицинског 

факултета и Факултета организационих наука Универзитета у Београду и перманентно унапређиван 

током извођења наставе након прве акредитације .  

 

 

Образовање из менаџмента у систему здравствене зaштите ће допринети општем унапређењу 

ефикасности здравственог система. Мастер академске студије ће у том смислу омогућити да 

полазници стекну потребна знања и вештине као што су управљање променама, развој здравствених 

установа, вођење организационог понашања, финансирање у здравственом систему, тимски рад и 

стално унапређење квалитета. 

 

Сврха програма је да полазници усвоје знања, вештине и технике неопходне за повећање 

ефективности, ефикасности и унапређење квалитета, на личном плану, на нивоу здравствених 

институција и целокупног система здравствене заштите. 
 

 

Евиденција : Публикација установе (у штампаном или електронском облику, сајт 

институције)- Прилог 1.1 
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