Конкурс за упис на мастер студије Менаџмент у управи (60 и 120 ЕСПБ)

Универзитет у Београду - Факултет организационих наука и Универзитет у Љубљани - Факултет
за управу расписали су Конкурс за упис осме генерације студената на акредитоване студијске
програме заједничких мастер академских/магистарских студија Менаџмент у управи (60
ЕСПБ) и Менаџмент у управи (120 ЕСПБ) за школску 2016/17. годину.
Конкурс траје до 17. октобра 2016. године и преостало је још слободних места. Текст Конкурса
можете погледати овде: http://www.menadzmentuupravi.fon.bg.ac.rs/vesti.php.
Менаџмнет у управи је заједнички студијски програм који реализују Универзитет у Београду –
Факултет организационих наука и Универзитет у Љубљани – Факултет за управу. Програм је
намењен онима који желе да прошире и надограде своја знања из управних наука и
менаџмента и да стекну јединствено искуство које пружају међународне студије.
Специфичност студијског програма је да у настави учествују предавачи са оба факултета, као и
обавеза студента да на партнерском факултету заврши део студија и тако стекне одређени број
кредитних бодова (ЕЦТС). Посебна вредност су посете и упознавање са «најбољом праксом» у
партнерској земљи. По завршетку студија, студент добија заједничку диплому коју потписују
ректори оба универзитета и декани оба факултета и стиче звање Мастера Менаџмента у
управи у Србији, односно Магистра Менаџмента у управи у Словенији.
Студијски програм је акредитован на српском, енглеском и словеначком језику, али се
настава изводи на матичном језику факултета на који се студент уписује.
На студијском програму постоје четири студијске групе:
1. Управљање људским ресурсима
2. Управна информатика
3. Менаџмент у локалној самоуправи
4. Менаџмент квалитета у јавном сектору
На Менаџмент у управи се могу уписати кандидати који су претходно завршили
четворогодишње или трогодишње академске студије. Рангирање се врши на основу успеха
кандидата на основним академским студијама и интервјуа (нема пријемног испита).
Контакт: Уколико сте заинтересовани за упис, обратите се Бојани Ивановић на мејл
javnauprava@fon.bg.ac.rs или телефоне 069/8893328 и 011/3950893.
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