
Стандард 1. Структура студијског програма
Студијски програм садржи елементе утврђене законом.

Студијски програм „Пословна економија и финансије“ је конципиран у складу са Законом о високом образовању и
стандардима за акредитацију.

Назив студијског програма мастер академских студија је „Пословна економија и финансије“.
Његов превасходни циљ је пружење садржајног и квалитетног образовања, као и оспособљавање младих стручњака

за квалитетно деловање на пољу пословне економије и финансија и решавање конкретних пословних проблема. При
чему се акценат ставља на пружање студентима уско специјализованих знања из области микроекономске анализе и
стратегије и корпоративних финансија. Поред тога у зависности од преференција студенти ће своја знања продубити и
кроз изучавање макроекономске анализе, међународних финансија, међународног пословања, управљања финансијским
ризицима, пословне интелигенције, стратегијског менаџмента у глобалном окружењу.

Студијски програм „Пословна економија и финансије“ студентима презентује различите аспекте и моделе савременог
пословања, омогућавајући им да стекну сазнања из пословне економије и финансија која ће им омогућити да успешније
обављају посао у организацијама у којима се запосле. Савладавањем студијског програма, студенти постају оспособљени
за обављање послова у области економије, финансија, као и наставак образовања на докторским студијима.
Звање које студент стиче завршетком студија гласи мастер економиста.

Право уписа на мастер академске студије студијског програма „Пословна економија и финансије“ имају лица која су
претходно завршила основне академске студије и стекла 240 ЕСПБ, а што је дефинисано правилима и прописима
предвиђеним у Статуту Факултета за економију и инжењерски менаџмент. Одлуку о расписивању конкурса за упис
студената доноси Сенат Универзитета, а на предлог Наставно научног већа факултета.

Рангирање пријављених кандидата се врши на основу просечне оцене остварене на основним академским студијама,
временског периода студирања и стручног теста из области економије.
Студијски програм мастер академских студија „Пословна економија и финансије“ траје годину дана. Завршетком ових
студија студент стиче 60 ЕСПБ бодова. По завршетку ових студија студент може наставити докторске студије у трајању
од три године.

Курикулум се састоје из 3 обавезна предмета и две изборне групе по 3 изборна предмета од којих студенти бирају
из сваке групе по 1 предмет, стручне праксе, студијског истраживачког рада на изради мастер рада, као и мастер рада. У
првом семестру студенти имају три обавезна предмета и један изборни, док је други семстар предвиђен за један изборни
предмет, стручну праксу, студијски истраживачки рад и израду мастер рада.

Изборни предмети су заступљени са 45% ЕСПБ бодова што је у складу са дефинисаним стандардима.
Удругом семестру предвиђен је мастер рад који носи 15 ЕСПБ. Оцена завршног рада даје се као збир 50 поена за

израду рада, 20 поена за излагање и 30 поена за одговор на постављена питања.
Студијски истраживачки рад на изради мастер рада носи 6ЕСПБ.

Стручна пракса траје 90 часова и носи 3 ЕСПБ бода.
Сви предмети су једносеместрални и носе одговарајући број ЕСПБ бодова. Укупан број ЕСПБ бодова по семестру

износи 30, а укупно у години 60ЕСПБ.
Укупан фонд часова активне наставе у години студија износи 600 часова активне наставе. Часови предавања и

вежби у односу на студијски истраживачки рад заступљени су са 62,5% , а часови предавања у односу на вежбе
заступљени су са 60 %.

Предуслови за упис појединих предмета дати су у оквиру књиге предмета.
Услови за прелазак са других студијских програма дати су у оквиру Правилникa о преношењу ЕСПБ бодова.
Настава се остварује: у малим групама, менторском раду и успостављањем непосредног контакта студент-професор,

case study (анализа случаја), истицањем индивидуалног развоја студента, тимским радом кроз развој интерперсоналних
вештина, стицањем практичних знања, коришћењем савремене технологије.
Настава на основним академским студијама се изводи у комбинацији две методе за изношење наставних садржаја "еx

cathedra" и "case", израде и одбране семинарских радова, израде стручних пројеката студената у оквиру вежби. Квалитету
наставног процеса доприносе и гостовања стручњака из привреде.
Прилози за стандард 1:
Прилог 1.1. Публикација установе (у штампаном или електронском облику, сајт институције)- Прилог 1.1 сајт-
www.fimek.edu.rs



Стандард 2. Сврха студијског програма
Студијски програм има јасно дефинисану сврху и улогу у образовном систему, доступну
јавности.

У савременим токовима развоја друштва као неопходност се јавља потреба за младим и компетентним
кадровима из области економије. У складу са поменутим, превасходна намера нам је да изградимо
савремен и модеран програм који ће студентима пружити актуелна и пажљиво одабрана знања из области
пословне економије и финансија.

Студијски програм мастер академских студија „Пословна економија и финансије“, има јасно
дефинисану сврху и улогу у образовном систему која је доступна јавности. Програм је конципиран тако
да прати и примењује све иновације из области образовања, а пре свега основне правце развоја високог
образовања у нашој земљи, као и кључне стандарде Болоњског процеса. Студијски програм мастер
академских студија „Пословна економија и финансије“, пре свега поштује критеријуме квалитета,
флексибилности и ефикасности образовног процеса.

Реализацијом поменутог студијског програма студенти постају способни стручњаци из области
економије и финансија који су у могућности да се баве бројним економским питањима и решавају
најразличитије економске проблеме у држави.

Сврха студијског програма мастер академских студија „Пословна економија и финансије“ је да пружи
студентима одговарајућа знања из области пословне економије и финансија, која ће се квалитетно
надовезати на знање стечено на основним академским студијама. Такође, сврха поменутог програма је и
да оспособи студенте, будуће мастер економисте, за практичан и научно-истраживачки рад из ове
области. Као и да им омогући даље усавршаваље на докторским студијама и оспособи их за рад у
високошколским установама и научним институтима.

Савремен наставни садржај усклађен са светским токовима и научним сазнањима као и иновативни
методи едукације, знатно доприносе растућем значају овог студијског програма и на најбољи могући
начин потврђују његов квалитет. Сви предмети на студијском програму мастер академских студија
„Пословна економија и финансије“, су веома стручно и пажљиво одабрани. Њиховом адекватном
обрадом и савладавањем студенти постају способни да се укључе како у националне тако и у
међународне економске токове и дешавања. Програм се бави надоградњом и обогаћивањем претходно
стеченог знања из области пословних финансија, микро и макроекономије, менаџмента, међународног
пословања... Неоспорна чињеница је да су све то значајне научне дисциплине у оквиру пословне
економије од којих неке са константним и непромењеним, а неке са растућим значајем у функционисању
сваке привреде, па отуда и изразита потреба за њиховим стручним и квалитетним изучавањем. У жељи да
се максимално изађе у сусрет студентима, пружена им је могућност да по сопственом нахођењу одаберу
поједине предмете, определе се за нучне дисциплине које их највише занимају и управо у тим
дисциплинама се стручно усаврше и специјализују.

Квалитет студијског програма мастер академских студија „Пословна економија и
финансије“ огледа се и у томе што се константно прилагођава динамичним променама у економском
окружењу, иновира компетенције, знања и вештине које се захтевају од економских стручњака и
студентима пружа могућност запошљавања у државним иснтитуцијама и најразличитијим облицима
привредних субјеката, на пословима за које су неопходне компетенције мастер економисте. Битно је
истаћи да се овим студијским програмом обогаћује претходно стечено знање студената, проширује
спектар њихових вештина и способности, тако да они постају квалитетни стручњаци из области
пословне економије и финансија, али и савремени интелектуалци који ће константно доприносити
општем напретку привреде и друштва.

Сврха студијског програма Пословна економија и финансије у потпуности је усклађена са
циљевима и задацима Установе и предмет је континуираног иновирања и унапређења.
Прилози за стандард 2:
Прилог 1.1. Публикација установе (у штампаном или електронском облику, сајт институције)- Прилог 1.1 сајт-
www.fimek.edu.rs



Стандард 3. Циљеви студијског програма
Студијски програм има јасно дефинисане циљеве.

Заједнички циљ студијског програма „Пословна економија и финансије“ је да студенти по завршетку
другог нивоа студија, постану стручњаци којима су на располагању широке могућности запошљавања,
личног и стручног напредовања и усавршавања, који су спремни да одговоре пословним изазовима
производних и услужних привредних субјеката као и јавних институција и непрофитних организација, чиме
се допринси развоју компанија, привреде и друштва у целини. Битно је рећи да се поменутим програмом
проширује и обогаћује претходно стечено знање студената на основним академским студијама и иновирају
њихове вештине обављања сложених управљачких и аналитичких послова из области пословне економије и
финансија, као и да се оспособљавају за научноистраживачки рад и даље усавршавање на докторским
студијама.

Општи циљ студијског програма је преношење студентима научних и стручних знања из економских и
то пре свега финансијских дисциплина чијим усвајањем они постају спремни да разумеју и протумаче
утицаје економских перформаси на нивоу домаћинства, предузећа, компанија, владиног и невладиног
сектора. Посебни циљеви студијског програма „Пословна економија и финансије“ огледају се у следећем:
• Пружити студентима уско специјализована знања из области корпоративних финансија;
• Пружити студентима уско специјализована знања из области микроекономске анализе и стратегије
• Пружити студентима знања из области макроекономске анализе
• Упознати студенте са елементима међународног пословања и међународних финансија;
• Упознати студенте са теоријом и праксом управљања финансијским ризицима;
• Пружити студентима шира знања о стратегијском менаџменту у глобалном окружењу;
• Оспособити студенте да користе предности информационих технологија у пословном одлучивању;
• Подстицати студенте да константно прате економско-финансијска дешавања у земљи и свету и критички

их посматрају и коментаришу.
Специфични циљеви студијског програма „Пословна економија и финансије“ огледају се у следећем:
• Пружити студентима могућност да наставе своје школовање и научно-стручно усавршавање

обезбеђујући тиме формирање научног и стручног подмлатка;
• Образовање стручњака са високим степеном професионалног, теоријског и практичног знања којe се

успешно може применити у савременом пословању;
• Подстицати студенте да константно испољавају самосталност, креативност, иновативност и стручност у

раду;
• Упознати студенте са утицајем процеса глобализације на пословање предузећа и обучити их управљању

ризиком и временом у турболетном окружењу, као и вештином предвиђања будућих трендова у сфери
пословне економије и финансија;

• Развијати код студената свест да као будући економски стручњаци извршењу сваког посла приступају
озбиљно, савесно и квалитетно;

• Подстицати студенте на тимски рад и константно им указивати на нужност толеранције и уважавања
туђег става и мишљења.
Претходно наведени циљеви студијског програма мастер академских студија „Пословна економија и

финансије“ указују да поменути програм прати динамичне промене савременог, економског окружења и
континуирано се прилагођава растућим потребама привредних субјеката и државних институција за
компетентним, стручним кадровима у економској и финансијској области. Такође, његов квалитет се огледа
и у томе што студентима по завршетку овог нивоа студија пружа квалитетну основу за даље лично
усавршавање и наставак школовања на докторским студијама.
Прилози за стандард 3:
Прилог 1.1. Публикација установе (у штампаном или електронском облику, сајт институције)- Прилог 1.1
сајт- www.fimek.edu.rs



Стандард 4: Компетенције дипломираних студената
Савладавањем студијског програма студент стиче опште и предметно-специфичне способности које су у
функцији квалитетног обављања стручне, научне и уметничке делатности.

Савладавањем студијског програма „Пословна економија и финансије“ мастер академских студија,
студенти стичу следеће опште способности и компетенције:

• Прикупљања релевантних податка, вршење њихове дескрипције, анализирање проблема,
коришћење метода апстракције и конкретизације за разумевање истих, синтетичко закључивање и
доношење судова на бази примене метода индукције и дедукције, те на основу емпирије и уочених
трендова предвиђање развоја ситуације и осветљавање евентуалних последица;

• Спровођења истраживања мањег обима при чему студенти поседују знање и одлучност у одабиру
конкретних метода и поступака истраживања као и њихова ограничења у процесу решавања
практичних проблема;

• Преиспитивања постојећих научних и стурчних ставова, контрадикторности у савременој теорији и
пракси кроз поткрепљивања ставова аргументима користећи многобројну литературу уз дозу
критичности и самокритичности у размишљању и закључивању а све у циљу задовољења
интензивне жеље за иновацијама и побољшањем постојеће науке и праксе;

• Решавања практичних проблема кроз стицање знања и вештина примерених за запошљавање у
стурци или за даље студирање;

• Способност учествовања у економским пројекатима домаћег или међународног карактера;
• Усавршавање сопствених комуникационих способности и обогаћивање научно-стручног речника;
• Способност ефикасне примене стечених знања у практичним ситуацијама, при раду у привредним

или државним организацијама у сопственој земљи или иностранству;
• Константан рад на усавршавању сопствених знања и вештина, а у складу са актуелним кретањима и

иновацијама у области економије;
• Овладавање вештинама одлучивања као и управљања и руковођења тимом;
Савладавањем студијског програма „Пословна економија и финансије“ мастер академских студија,

студенти стичу и следеће предметно–специфичне компетенције:
• Способност критичког процењивања алтернативних развојних концепата и политика у економско-

финансијској области;
• Способност учешћа у спровођењу пројеката у финансијским институцијама или државним органима

на локалном и регионалном нивоу;
• Могућност планирања потребних финансијских средстава у складу са постављеним циљевима

организације;
• Темељно познавање и разумевање правила и кретања у области пословне економије и финансија;
• Способност обједињавања стечених знања из више економских области како би се решио проблем

на пољу пословне економије или финансија;
• Способност обављања послова из економско-финансијске сфере при раду у међународним

организацијама;
• Способност правилног избора и употребе научно-стручне литеретуре;
• Мултидисциплинарности у приступу решавању конкретних пословних и финансијских проблема;
• Способност континуиране потраге за новим знањима и изналажења пута за новинама,

истраживањима и развојем у науци и пракси кроз добијање инспирације ишчитавањем препоручене
литературе, присуствима и партиципацијама у студенским научним конференцијама,
симпозијумима, стручним курсевима на тему пословних финансија, менаџмента, међународног
пословња;

• Могућност наставка школовања на докторским студијама;
Реализацијом студијског програма мастер академских студија „Пословна економија и финансије“ као и

савладавањем предвиђеног обима градива, студенти усавршавају и проширују општа и предметно-
специфична знања и способности, што доприноси њиховом квалитетном обављању стручне и научне
делатности. Студенти као специјализовани и компетентни стручњаци из области пословне економије и
финансија, постају способни да стечена знања и вештине примене на адекватан начин.


