
СТУДИЈСКИ ПРОГРАМ МАСТЕР АКАДЕМСКИХ СТУДИЈА 

ФИНАНСИЈЕ, БАНКАРСТВО И ОСИГУРАЊЕ 

 

Сврха студијског програма 

Студијски програм мастер академских студија Финансије, банкарство и осигурање представља један од 
најактуелнијих  програма, те стога је предвиђено да се 1/3 од укупног броја планираних студената упише на овај 
студијски програм. Студијски програм је састављен сагласно основним задацима и циљевима Економског 
факултета као јединствене високошколске установе из дотичне економске области. Студијски програм је 
конципиран сагласно савременим светским стремљењима из области Финансија (менаџмент фискалних 
финансија, финансијско реструктурирање фирми), области Банкарског менаџмента и Осигурања( банкарско 
право, стратегијски менаџмент банака, ризици и осигурање, статистика и економетрија финансијских тржишта). 
Велики интерес студената за дотични студијски програм указује, да је исти атрактиван и препознатљив са 
аспекта финансијске и банкарске професије. Студијским програмом се обезбеђује стицање компетентног знања 
неопходног за економисте који треба да раде у финансијским институцијама, финансијским секторима 
компанија, банкарским институцијама, финансијским берзама, брокерско-дилерским друштвима и 
осигуравајућим компанијама. Овим студијским програмом потврђује се друштвена оправданост и корисност 
студирања ове научне области. Реализација студијског програма је јасно и недвосмислено формулисана, уз 
очекивање да ће студенти по завршетку мастер академских студија стећи знање и бити оспособљени да се 
активно укључе у област Финансија, банкарства, берзанског пословања и осигурања. 

Циљеви студијског програма 

Циљеви студијског програма су тако постављени да су у складу са основним задацима и циљевима Економског 
факултета у Суботици и студијског плана мастер академских студија. Циљеви студијског програма обухватају 
вештине и методе стицања знања из области Финансија, банкарства и осигурања. У оквиру студијског програма 
који се односи на област Банкарства посебно ће се овладати академском вештином везаном за стратегијске и 
корпоративне перформансе банака,  базелске стандарде, правне регулативе у банкарском пословању. У оквиру 
студијског програма који се односи на област Финансија посебно ће се овладати академским вештинама везаним 
за фискалне финансије, корпоративне финансије и финансијско реструктурирање предузећа. У оквиру 
студијског програма који се односи на област Осигурања посебно ће се овладати академским вештинама које се 
односе на принципе осигурања, принципе реосигурања, дефинисања премије осигурања, дефинисања метода и 
техника у вези управљања ризицима у осигурању. Циљ овог студијског програма јесте да развије креативну 
способност, као и практичне вештине код студената да би ефикасније обављали овај део економске професије. 

Компетенције дипломираних студената 

Студенти који заврше мастер академске студије на Економском факултету Суботица, студијског програма 
Финансије, банкарство и осигурање постају економски стручњаци који су оспособљени да користе савремена 
научна достигнућа на пољу фискалних финансија, пословних финансија, финансијских берзи, пословног 
банкарства, корпоративног банкарства, портфолио менаџера, инвестиционих саветника,  домицилног и 
међународног осигурања и квантитативне анализе. По завршетку мастер академских студија студенти ће 
овладати теоријском и практичном проблематиком коју ће моћи применити у банкама, осигуравајућим 
компанијама, предузетничким компанијама, брокерско-дилерским друштвима, јавној управи и то посебно у делу 
фискалног система, фискалне политике, банкарског пословања, берзанског пословања и пословања 
осигуравајућих компанија. Уважавањем теоријских, научних и практичних знања из области Финансија, 
банкарства и осигурања студенти ће бити оспособљени за анализу и синтезу као и за стварање професионалног 
мишљења из области фискалних финансија, пословних финансија, банкарских финансија, финансија 
осигуравајућих компанија, финансијских тржишта и берзанских трансакција на финансијској берзи. 

Исход студирања је стицање звања академско образованих мастер економиста другог степена; свршени студенти 
спознајом наведених методолошких знања су оспособљени за рад  и за практичну примену стечених 
организационих, менаџерских и управљачких вештина у привредној области економије, менаџмента и бизниса, 
која означава њихову специјализацију.   
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Шифра МС-ФБ 

 

Квалификација: мастер економиста 

Распоред предмета 

Р.бр. Шифра Назив предмета Семестар 
Статус 

предмета 
Часови активне наставе недељно 

Остали 

часови 
ЕСПБ 

П В СИР ДОН 

ПРВА ГОДИНА 

1 МС-521 
Методологија научно истраживачког 
рада 

1 ОЗ 3 0 
   

6 

2 МС-538 Стратегијски менаџмент банака 1 ОС 3 2 
   

8 

3 МС-534 Ризици и осигурање 1 ОС 3 2 
   

8 

4 ИБ5/1 Предмет изборног блока 5/1 1 или 2 И 2 2 
   

6 

5 МС-545 Финансијско реструктурирање фирми 2 ОС 3 2 
   

8 

6 ИБ5/2 Предмет изборног блока 5/2 1 или 2 И 2 2 
   

6 

7 МС-550 
Студијски истраживачки рад на 

основама мастер рада 
1 и 2 ИС  

 
210 

  
6 

8 МС-555 Израда и одбрана мастер рада 2 ИС  
    

12 

 
Укупно часова активне наставе/ЕСПБ на години студија 240 150 210 

 
600 60 

 

Изборна настава на студијском  програму  

 

Р.бр. Шифра Назив предмета Семестар 
Статус 

предмета 
Часови активне наставе недељно 

Остали 

часови 
ЕСПБ 

П В СИР ДОН 

Предмети изборног блока 5 

1 МС-519 Менаџмент фискалних финансија 2 ИС 2 2 
   

6 

2 MС- 502 Банкарско право 1 ИС 2 2 
   

6 

3 МС-501 Агробизнис стратегија 2 ИЗ 3 2 
   

8 

4 МС-510 Интерна ревизија 1 ИЗ 2 2 
   

6 

 

ИС: изборни стручни предмет студијског програма 

ИЗ: изборни предмет од обавезних предмета других програма 

ИК: изборни предмет из групе квантитативних предмета 

 


