
 

Име, средње слово, презиме Будислав Ђ. Суша 
Звање Професор струковних студија 
Назив институције у  којој наставник ради 
са пуним радним временом и од када 

Висока школа струковних студија за менаџмент и пословне 
комуникације, Сремски Карловци, 2007. 

Ужа научна односно уметничка област Менаџмент 
Академска каријера 
 Година  Институција  Област  
Избор у звање 2009 Висока школа струковних студија за  

менаџмент  и пословне комуникације   
Менаџмент 

Докторат 2004 Војна академија, Београд Војна андрагогија 
Магистратура 1994 Војна академија, Београд Војна андрагогија 
Диплома 1979 Војна академија, Београд Војних наука 
Списак предмета које наставник држи на студијама првог и другог нивоа 
 Назив предмета    

   
Назив студијског програма, врста студија  Часова 

активне 
наставе  

1. Менаџмент људских ресурс Менаџмент пословних комуникација, Предузетништво, 
Менаџмент у угоститељству – основне струковне студије 

 

2. Комуницирање Менаџмент у угоститељству – основне стуковне студије  
3. Етика Предузетништво – основне стуковне студије  
Репрезентативне референце (минимално 5 не више од 10) 

1.  Суша, Б. (2006) „Образовно-васпитне претпоставке већег ангажовања жена у војсци“ Међународна 
конференција Жене у војсци, ОЕБС, Београд, Зборник радова 

2.  Суша, Б. (2006) „Савремена концепција војне андрагогије“ Научни скуп  Андрагогија на почетку 
трећег миленијума, Филозофски факултет, Београд, Зборник радова 

3.  Суша, Б. (2006) „Чиниоци професионалне успешности наставника“, Настава и васпитање, бр. 2, 
Београд 

4.  Суша, Б. (2004) „Сцијентометрија – објекивно мерење у науци“, Војно дело, бр. 3, Београд 
5.  Суша Б. (2005) Студентска евалуација наставника, Настава и васпитање, Београд, бр.1,   
6.  Суша Б. (2006) Individualization of instruction and learning, pеdagogical and didactical advantages of 

computer-assisted instruction,  саопштење на 3. Међународној конференцији: "Informatics, educational 
technology and new media in education", Сомбор, зборник радова. 

7.  Суша Будислав, Организације које уче –концепт образовања у савременим организацијама, 
Пословне студије, Универзитет за пословне студије, Бања Лука, год. II, бр.3-4, 2010. 

8.  Суша, Будислав, Суша, Изток, Проблеми препознавања мобинга у радном окружењу, саопштење на 
8. Међународној конференцији "Ризик и безбедносни  инжењеринг", 2-9 Фебруарy 2013, Копаоник, 
Србија 

9.  Суша Б. (2009) Менаџмент људских ресурса, Cekom books, Нови Сад, уџбеник 
10.  Суша Б. (2009) Основи комуницирања, Cekom books, Нови Сад, уџбеник 

Збирни подаци научне, односно уметничке и стручне активности наставника  
Укупан број цитата 5 
Укупан број радова са SCI (SSCI) листе 1 
Тренутно учешће на пројектима Домаћи Међународни 
Усавршавања  - 2006 - образовање у области Менаџмента (Project management) у организацији 

Jefferson Institute (Washington), Београд 
Други подаци које сматрате релевантним 
- 1990-2002. - наставник Војне андрагогије, Дидактике и Основи методологије друштвених наука на 
Војној академији, Београд 
- 2002-2006. - Начелник катедре за војну андрагогију, психологију и морал Војне академије, Београд 
- 2006 – 2007. - заменик директора Института за стратегијска истраживања Министарства одбране 
- 2007 – Награда „Фонда др Боривоје Самоловчев и Матице Српске у Новом Саду“ за најбољи рад у 
области образовања одраслих: „Чиниоци професионалне успешности наставника“, студија 
- Чланство у ЦЕОН-у, Центар за евалуацију у образовању и науци, 
Опис квалификација треба дати за све наставнике који учествују у реализацији студијског програма. Податке о свим 
наставницима објединити кроз Књигу наставника урађене по овом узору за све наставнике високошколске установе. Књига 
наставника у том случају представља јединствен прилог за све студијске програме првог и другог нивоа студија. 
Наставници  са пуним радним временом  (установа у којој наставник има 100% ангажовањедоказ- уписано у радну књизицу 
) 
Ове податке дати за сваког наставника, Ова табела несме прећи једну А4 страну. 


