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ПРОГРАМ РАЗВОЈА КАДРА И АНАЛИЗА ПОТРЕБА РАЗВОЈА КАДРА
Висока пословна школа струковних студија у Блацу има за циљ да осигура да наставу
врши квалификован и компетентан наставни
кадар. Висока пословна школа
струковних студија у Блацу ће пружати могућности за професионални развој кадра.
Програм развоја кадра, са одговарајућим средствима за те сврхе, је приоритет за
остваривање тог циља.
Програм развоја кадра се остварује кроз самоевалуацију остварљивости своје политике
и процедура везаних за кадрове и дефинисање процедура за избор и именовање
наставника, процене, развоја и промоције кадра на сваком нивоу извршавања и
подршке одређених програма.
Програм развоја кадра обухвата:
1. Подршку усавршавања научних кадрова кроз учешће на научним скуповима и
радним телима међународних научних организација у иностранству, учешће
страних научника на скуповима у земљи, стипендирањем постдокторског
усавршавања младих истраживача, као и обезбеђивање средстава за чланство
наших научних друштава у међународним асоцијацијама
2. Подршку оспособљавања научног кадра за научноистраживачки рад кроз
подстицање и стипендирање студената у току докторских студија, надокнадом
дела материјалних трошкова за и подршком за додатна усавршавања.
3. Успостављање система објављивања и презентације научних резултата
проистеклих из рада на научноистраживачким пројектима и праћења
објављених научних резултата у свету суфинансирањем издавања
монографских дела, домаћих часописа и финансирањем, организовањем
научних скупова у земљи и набавке научне литературе из иностранства.
4. Успостављање система промоције и популаризације науке и очувања научне и
технолошке баштине кроз подршку активностима
научноистраживачких
организација и научних друштава/удружења и
организовањем посебних
промотивних активности
5. Подршку младим и надареним за научноистраживачки рад кроз стипендирање,
учешће на научним скуповима, олимпијадама знања и студијским боравцима.
Програм подршке младим и надареним за научноистраживачки рад обухвата следеће:

1. Подршка учешћа младих (студенти мастер и докторских студија) на научним
скуповима у земљи и иностранству
2. Подршка младим научницима у оствривању студијских
иностранству
3. Подршка учешћу студената и ученика на међународним
олимпијадама знања
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Ко треба да потпише

