
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 основних академских студија је „Пословна економија и финансије“.
Његов превасходни циљ је пружење садржајног и квалитетног образовања, као и оспособљавање студената за

компетентно деловање на пољу пословне економије и финансија и решавање конкретних пословних проблема. При
чему се акценат ставља на пружању студентима фундаменталних знања из микро и макроекономије, менаџмента и
маркетинга, као и уско специјализованих знања из пословних финансија, јавних финансија, финансијских тржишта и
институција, рачуноводства, пословно-финансијске анализе, финансијског извештавања, ревизије и контроле.

Студијски програм „Пословна економија и финансије“ студентима презентује различите аспекте и моделе
савременог пословања, омогућавајући им да разумеју основне аспекте пословне економије и финансија и њихов
значај за развој привреде и друштва у целини. Савладавањем студијског програма, студенти постају компетентни за
обављање послова у области пословне економије и то пре свега у домену финансија.

Звање које студент стиче завршетком студија гласи дипломирани економиста.
На студије првог степена, основне академске студије овог студијског програма може се уписати лице које има

претходно завршено средњошколско образовање у четворогодишњем трајању и положи пријемни испит како је то
регулисано Статутом факултета. Упис кандидата се врши на основу Конкурса. Одлуку о расписивању конкурса
доноси Сенат Универзитета, а на предлог Наставно-научног већа факултета.

Рангирање кандидата по конкурсу утврђује се на основу укупног броја бодова успеха из средње школе и
резултата пријемног испита, а у оквиру броја пријављених кандидата за сваки студијски програм у складу са
утврђеном квотом за упис, како је то регулисано Статутом факултета.
Студијски програм основних академских студија „Пословна економија и финансије“ траје четри године. Завршетком
ових студија студент стиче 240 ЕСПБ бодова. По завршетку ових студија студент може наставити мастер студије у
трајању од једне године.

Курикулум се састоје из 24 обавезних и 14 изборних предмета од којих студенти бирају 7. У првој, другој и трећој
години студент се опредељује за два изборна предмета од понуђених четири, а у четвртој години студент бира један
од понуђена два предмета.

Изборни предмети су заступљени са 22,92% ЕСПБ бодова што је у складу са дефинисаним стандардима.
Стручна пракса у трајању од 90 часова предвиђена је у седмом семестру и носи 3 ЕСПБ. Оцена стручне праксе даје

се као збир поена 60 за активност у току праксе и 40 за израду дневника рада.
На крају четврте године предвиђен је завршни рад, који носи 2 ЕСПБ за истраживачки рад на изради

завршног рада и 6 ЕСПБ за израду и одбрану завршног рада. Оцена завршног рада даје се као збир 50 поена за
израду рада, 20 поена за излагање и 30 поена за одговор на постављена питања.

Структура студијског програма дефинисана је са 14,58% академско-општеобразовних, 19,17% теоријско-
методолошких, 34,58% научно-стручних и 31,67% стручно-апликативних премета, од укупних бодова студијског
програма, чиме су задовољени постављени критеријуми.

Сви предмети су једносеместрални и носе одговарајући број ЕСПБ бодова. Укупан број ЕСПБ бодова по
семестру износи 30, по години 60, односно, за четри године студија 240 ЕСПБ бодова.

Укупан фонд часова активне наставе у свакој години студија износи минимум и више од 600 часова активне
наставе. Часови предавања у односу на вежбе су у сваком семестру заступљени са минимум 50% или преко 50%.

Предуслови за упис појединих предмета дати су у оквиру књиге предмета и Правилникa о правилима и
организацији студија.

Услови за прелазак са других студијских програма дати су у оквиру Правилникa о преношењу ЕСПБ бодова и
Правилникa о правилима и организацији студија.

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.
Евиденција: 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.

Сврха студијског програма „Пословна економија и финансије“ је да остварењем
јединства научно-истраживачког рада и образовне услуге омогући стицање знања и обучи студенте
вештинама потребним за успешно обављање професионалних задатака у пословним окружењу у
оквирима домаћег и међународног тржишта рада и наставка образовања на нивоу националног,
региналног и светског образовног простора.

Студијски програм „Пословна економија и финансије“ у себи носи основну сврху свог
постајања која се огледа обуци и оспособљавању студената да критички посматрају и анализирају
различите токове и проблеме у друштву из економске перспективе. Овим они стичу квалификације
за активно учествовање у друштвено – економском животу, студиозност у доношењу привредних
и пословних одлука, умешност у примени савремених модела пословања, способност за управљање
и вођење пословних процеса.

Кроз континуирано преиспитивање и развој студијског програма и иновирање наставног
процеса следећи проактиван приступ а у складу са потребама корисника и савременим научним
достигнућима и трендовима у развоју образовног процеса и усаглашавање са највишим
националним, европским и светским стандардима у области високошколског образовања врши се
обезбеђивање научног и стручног подмлатка и тиме поставке добрих темеља за целоживотно
образовање и изградњу друштва знања.

Студијски програм је формиран на бази садашњих и будућих потреба компанија и у складу
са академским трендовима реномираних светских факултета. Наставним планом и програмом
студијског програма „Пословна економија и финансије“ студентима се пружају фундаментална
знања из микро и макроекономије, менаџмента и маркетинга, као и уско специјализована знања из
пословних финансија, јавних финансија, финансијских тржишта и институција, банкарства,
берзанског пословања и осигурања, рачуноводства, пословно-финансијске анализе, финансијског
извештавања, ревизије и контроле.

Учећи од еминентних професора и водећих економиста, менаџера и финансијских
експерата, оспособљавају се студенти за рад у домаћим и међународним пословним компанијама и
индустријским предузећима, финансијским, државним и научним институцијама.

Сврха студијског програма „Пословна економија и финансије“ се састоји у томе да
формирамо младе људе који ће поседовати компаративну предност на тржишној утакмици у
односу на друге учеснике и кандидате, обучавајући их стручним знањима али и предузетничким и
менаџерским вештинама неопходним за тржиште данашњице на које ће их блиска будућност
поставити. Са таквим искуством, студенти ће поседовати конкретна знања и вештине помоћу којих
ће постати кључни људски ресурси у локалним и глобалним компанијама, одговорни лидери
предузећа разних профила приватног и јавног сектора, менаџери инвестиционих и других
пројеката, стручњаци из области рачуноводства, ревизије и контроле, саветници при
министарствима, привредним коморама и органима локалне самоуправе, стручњаци за пружање
консултантских услуга из области пословне економије, банкарски саветници и службеници,
маркетинг менаџери, познаваоци пословне администрације и кореспонденције.

Сврха студијског програма Пословна економија и финансије у потпуности је усклађена са
циљевима и задацима Установе и предмет је континуираног иновирања и унапређења.
Евиденција : 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
првог 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. 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 фундаментална знања из области макроекономије и микроекономије чиме студенти

постају способни да прате и разумеју глобалне економске токове и дешавања, као и да усвоје и примене
основне принципе функционисања тржишних механизама и процеса репродукције на тржишту
данашњице.

• Илустровати студентима савремене концепате, технике, алате и инструменате пословних и јавних
финансија и упутити их у основе принципа функционисања финансијских тржишта и институција, чиме
они постају спремни за обављање послова финансијских менаџера на девизном, тржишту новца и
капитала и за креирање и имплементацију економске политике у оквиру државних институција.

• Обучити студенте анализирању, синтетизовању и процењивању кључних теоријских концепата и њихове
практичне примене у области рачуноводства, пословно-финансијске анализе, теорије и политике
биланса, ревизије и контроле чиме студенти стичу квалитетну основу за бављење послом рачуновође,
ревизора, аналитичара инвестиција и пословања.

• Упутити студенте у елементарна знања из области банкарства, берзанског пословања и осигурања чиме
се студенти оспособљавају за будући рад у банкама, укључујући и централну банку, брокерским
друштвима, осигуравајућим кућама, инвестиционим и пензионим фондовима.

• Приближити студентима сазнања из области маркетинга, менаџмента, управљања људским ресурсима,
стратегијског менаџмента оспособљавајући их тиме да заузму кључне и водеће позиције у домаћим и
интернационалним компанијама.

Специфични циљеви студијског програма „Пословна економија и финансије“ огледају се у следећем:
• Образовање стручњака са високим степеном професионалног, теоријског и практичног знања којe се

успешно може применити у савременом пословању;
• Оспособљавање младих стручњака да примењују стечена знања при решавању конкретних пословних

проблема путем симулација пословних перформнаса, радионица, специфичних курсева, решавања
сутдија случајева чиме они добијају прилику да доживе и осете реално пословно окуржење;

• 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;

• Омогућити студентима да кроз студијски програм науче стране језике и стекну информатичку писменост
неопходну у пословном свету и међународно-економским односима;

• пружити студентима могућност да наставе своје школовање и научно-стручно усавршавање
обезбеђујући тиме формирање научног и стручног подмлатка;

• Подстицати студенте да константно испољавају самосталност, креативност и иновативности у раду, да
развију предузетнички дух и буду носиоци промена;

• 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;

• Освестити студенте на нужност решавања проблема шире друштвене заједнице, потреби остваривању
једнаких услова и права за све чланове друштва и одговорно друштвено понашање.

Евиденција : 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“ основних 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 остављање 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
критичност и самокритичност 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;

• Комуникације са члановима друштвене заједнице ускостручног и ширег профила у домаћим и
међународним оквирима кроз коришћење знања једног или више страних језика и уз активно
коришћење савремених информационо - комуникационих система;

• Изградње ставова, вредности и уверење у значај добре пословне праксе, примене концепта друштвеног
одговорног пословања, професионаланом приступу раду и струци и поштовања професионалне етике
чиме студенти постају савремени интелектуалци који ће константно доприносити општем напретку
привреде и друштва у целини.

• Развој тимског духа и колегијалности у раду, доношењу одлука и решавању пословних проблема.
Савладавањем студијског програма „Пословна економија и финансије“ основних академских студија,

студенти стичу и следеће предметно–специфичне компетенције:
• Темељног познавања и разумевања кључних постулата микро и макроекономских концепата односно

принципа функционисања савремених тржишта и економских токова;
• Синергије усвојених теоријских и практичних знања из области економије, менаџмента, финансија и

фамилијарност у примени научних метода и поступака при решавање конкретних и текућих
економских проблема и изазова са којим ће се свакодневно суочавати како у националним и
мултинационалним корпорацијама, тако и у малим и средњим предузећима локалног профила;

• Развоја спретности у управљању пројектима и инвестицијама, систематичности и рутине у вршењу
пословно – финансијске анализе, ревизије и контроле, умешност у праћењу кретања на берзи и брзо
реаговање код управљања хартијама од вредности, самопоуздање код доношења менаџерских одлука,
поседовање вештине комуникације и преговарања, информатичке писмености, познавање страних
језика како би могли пратити савремена економска кретања и учествовати у међународним пословним
односима;

• Мултидисциплинарности у приступу решавању конкретних пословних и финансијских проблема,
односно повезивање знања из своје стручне области са знањима из различитих области као и владање
ширим контекстом сагледавања економских проблема, што подразумева узимање у обзир
организационих, друштвено социјалних и правних релација;

• 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
економије, менаџмента, маркетинга, банкарства, јавних и пословних финансија и рачуноводства;

• Широке и доминантне употребе информационо-комуникационих технологија (рачунара, софтверских
апликација и рачунарске мреже) за проналажење, креирање, чување и размену информација и знања из
области пословне економије и финансија.


