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1.

Факултет за европски бизнис и маркетинг, Београд
има својство правног лица (остварује три акредитована студијска програма у складу са
планом рада факултета )
- Основне академске студије МЕНАЏМЕНТ И БИЗНИС
- Дипломске академске студије МЕНАЏМЕНТ И БИЗНИС
- Докторске академске студије МЕНАЏМЕНТ И БИЗНИС –
ЕВРОПСКЕ ДОКТОРСКЕ СТУДИЈЕ
У образовно-научном пољу ДРУШТВЕНО-ХУМАНИСТИЧКИХ НАУКА, научна
област МЕНАЏМЕНТ И БИЗНИС;
Власник: Проф.др Милија Зечевић
Седиште: Војводе Добрњца 15, Београд,

2.

Нова Академија Уметности (остварује четири акредитована студијска програма у
складу са планом рада факултета )
- Основне академске студије ДРАМСКА УМЕТНОСТ-РЕЖИЈА
- Основне академске студије ВИЗУЕЛНА УМЕТНОСТ
- Дипломске академске студије ВИЗУЕЛНА УМЕТНОСТ-ФОТОГРАФИЈА
- Докторске академске студије ВИЗУЕЛНА УМЕТНОСТ
у образовно-уметничком пољу УМЕТНОСТ.
Европски универзитет, Београд,
Цариградска 26, Београд,

3.

Институт за европске студије, Београд, Трг Николе Пашића 11,
Власник: Република Србија
Акредитовани научни институт

Факултети и Институти којис су чланови Европског универзитета по уговору, а нису
акредитовани немају обавезу да достављају планове рада Европском универзитету.
II РЕАЛИЗАЦИЈА НАУЧНО-ИСТРАЖИВАЧКЕ ДЕЛАТНОСТИ
Научно-истраживачки пројекти који су добијени од Министарства просвете Републике
Србије имају разрађен план рада у складу са захтевима пројектних задатака.
Европски универзитет два пута годишње разматра извештаје и планове рада института и
планове рада носиоца пројеката.
Навешћемо следеће пројекте које раде Европски универзитет, факултети и институти
следећих пет година:
1. Наука, образовање и дипломатија у функцији мира;
2. Наука, образовање и дипломатија у функцији евроатланских интеграција;
3. Глобални систем образовања у проширеној Европи;
4. Европски бизнис и маркетинг у функцији развоја привреде Србије и европских
интеграционих процеса;
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5. Регионални развој ланаца маркетинг агенција и маркетинга европских компанија на
простору Балкана ( Европски Универзитет, Факултет за европски бизнис и маркетинг,
Студио маркетинг ЈWТДОО );
6. Инжењерски интернационални менаџмент у функцији развоја привреде Србије и
европских интеграционих процеса;
7. Развој малих и средњих предузећа у Србији и Југоисточној Европи (Европски
Универзитет, Факултет за инжењерски интернационални менаџмент, Агенција за
развој малих и средњих предузећа )
8. Развој менаџмента у Централној и Југоисточној Европи.
На поменутим пројектима учествују научници , страни партнери као и професори:
- Европске академије за информатизацију, Брисел;
- Европске академије наука, Беч;
- Alber Schweitzer International University Geneva
и истакнути професори (редовни, ванредни, доценти), асистенти и најбољи студенти.
Сви пројекти као и Пројекат Глобалног образовања су планирани на десет година, а
динамика је везана за Симпозијуме који Европски универзитет, Европска академија наука,
Беч као и партнери из Европе организују у Бечу, Паризу, Будимпешти и др. градовима
Европе.
Према плану рада сваке године се одржавају Научни скупови у Бечу, Београду,
Будимпешти, Паризу и Бриселу.
III ДОНОШЕЊЕ СТУДИЈСКИХ ПРОГРАМА
У складу са програмом рада Европског универзитета и у складу са стратешким
планирањем Савет и Сенат Европског универзитета разматрају и усвајају студијске
програме на захтев иницијатора и подносиоца захтева за отварање факултета, високих
школа или института.
IV ПОЛИТИКА УПИСА
Сенат и Савет Европског универзитета донели су Одлуку да у току школске 2010/2011
године и школске 2011/2012 године уписују студенти у складу са одобрењем Националног
савета за високо образовање и Комисије за акредитацију и проверу квалитета
високошколских установа.
Факултети се морају строго придржавати Одлуке Сената и Савета Европског универзитета.
(Конкурс у прилогу)
V

ИЗБОР У ЗВАЊЕ НАСТАВНИКА

У складу са препорукама и стандардима Националног савета за високо образовање и у
складу са Законом о високом образовању избори у звање наставника ће се вршити на
предлог органа факултета и научних института.
Терминински план седница се утврђује тромесечно, полугодишње и годишње.
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VI

МЕЂУНАРОДНА САРАДЊА

У складу са програмом рада Центра за међународну сарадњу, међународна сарадња се
реализује на основу стратешког планирања, развоја образовања и науке.
Међународна сарадња је од стратешког значаја за развој Европског универзитета и
посебно се односи на размену искустава, размени студената, размени литературе, размени
часописа, одржавању симпозијума.
Календар активности међународне сарадње је везан за календаре одржавања међународних
симпозијума, округлих столова, а у складу је са уговорима о међународној садрадњи.
VII

ПЛАНИРАЊЕ ИНВЕСТИЦИЈА

Европски универзитет има у власништву преко 1000 м2 који су у функцији рада факултета,
секретаријата, ректора и јединица Европског универзитета.
У том циљу предвиђено је увођење даљинског грејања у зграду у ул. Цариградска бр. 32
чији је власник Европски универзитет, осамрењавања библиотеке, осамрењавања и
прилагођавања просторија у Будимској бр. 8, који је у функцији рачунског центра и
научно-истраживачке делатности.
Инвестиционо одржавање и план инвестиција предвиђени су финансијским планом.
Рачунски центар ће бити у функцији развоја науке и информационог система који ће
бити у функцији развоја не само Европског универзитета него и чланица Европског
универзитета из Беча, Будимпеште......
VIII НАУЧНО-ИСТРАЖИВАЧКИ ПОДМЛАДАК
Реализација програма усавршавања научно-истраживачког подмлатка састоји се из
предузимања следећих активности:
- упућивање младих истраживача на конференције, семинаре, програме обуке из поља
друштвено-хуманистичких наука - области менаџмента и бизниса, поња техничкотехнолошких наука – области инжењерски менаџмент, које организују домаће и
међународне институције;
- упућивање истраживача на усавршавање на основу сарадње коју универзитет и
факултет острварује са другим научно-истраживачким институцијама;
- пружање стручне и саветодавне подршке младим истраживачима који су укључени у
пројекте;
- укључивање младих истраживача у нове пројекте;
- пружање помоћи магистрантима и студентима докторских студија у реализацији
истраживачког рада;
- набавка неопходне литературе;
- унапређење истраживачких компетенција младих истраживача кроз саветодавни и
менторски рад;
- пружање информација, стручне и техничке подршке наставницима и сарадницима за
научно и стручно усавршавање, студијске боравке, учешће на научним скуповима и
сл.
- Повећање доступности научних информација набавком савремене литературе,
обезбеђивање приступа базама података...
- Побољшање техничких услова рада истраживача набавком савермене компјутерске
опреме опремањем простора...
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