СТУДИЈСКИ ПРОГРАМ МАСТЕР АКАДЕМСКИХ СТУДИЈА

АГРАРНА ЕКОНОМИЈА И АГРОБИЗНИС
Сврха студијског програма
Студијски програм дипломских академских студија Аграрна економија и агробизнис представља један од
перспективнијих програма када је у питању могућност запослења дипломираних економиста. Сврха
студијског програма другог нивоа високог образовања Аграрна економија и агробизнис је у складу са
основним задацима и циљевима Економског факултета као јединствене високошколске установе. Студијски
програм је савремено конципиран сагласно актуелним светским токовима у образовању економиста из
области аграрне економије и агробизниса (Светски прехрамбени систем, Економика аграрних инвестиција,
Агробизнис стратегија и Пољопривредна трговина и трговинска политика). Широка лепеза радних места и
највеће шансе за запослење, с обзиром на значај агробизнис сектора у привреди Србије, чине овај студијски
програм једним од перспективнијих. Студијским програмом је обезбеђено стицање компетентног знања
неопходног дипломираним економистима који треба да раде у привредним друштвима агробизнис сектора и
осталих привредних сектора и институција које се баве проблематиком аграрне економије, односно које су у
вези са агробизнис сектором, као што су: банкарство, осигурање, рачуноводствени сервиси, пољопривредно
саветодавство, образовање, истраживачко-развојне и научне организације, консалтинг, послови са
некретнинама, државне институције, пословна удружења, итд. Овим студијским програмом се стичу
компетенције које су друштвено оправдане и корисне, а омогућују дипломираним економистима овог
усмерења да буду конкурентни при запослењу у агробизнис сектору, који је један од значајнијих сегмената
привреде Србије. План реализације студијског програма је јасно и недвосмислено формулисан, уз очекивање
да ће студенти по завршетку дипломских академских студија стећи адекватно знање и бити оспособљени да
у самосталном или тимском раду дефинишу и анализирају економско развојне проблеме, креирају и
имплементирају мере и инструменте политике аграрног и руралног развоја, односно дефинишу и анализирају
економско-развојне проблеме агробизниса, креирају и имплементирају одлуке релевантне за агробизнис
пословање.
Циљеви студијског програма
Циљеви студијског програма другог нивоа високог образовања Аграрна економија и агробизнис постављени
су у складу са основним задацима и циљевима Економског факултета у Суботици и студијског плана
дипломских академских студија. Циљеви студијског програма су обучити студенте да: стручно анализирају и
креирају аграрну и руралну политику, програмирају и моделирају економске међузависности у
пољопривреди и шире у агробизнис сектору, идентификују, анализирају и ефикасно решавају проблеме у
управљању предузећима у ланцу производње хране и другим предузећима агробизнис сектора и доносе
оптималне пословне одлуке на бази информација о тржишту пољопривредно - прехрамбених производа. У
оквиру студијског програма другог нивоа високог образовања Аграрна економија и агробизнис посебно ће се
овладати академским вештинама које се односе на методологију научноистраживачког рада у домену
аграрне политике и пословања агробизнис сектора уз употребу информационих технологија.
Компетенције дипломираних студената
Студенти који заврше академске студије другог нивоа високог образовања на Економском факултету
Суботица, студијски програм Аграрна економија и агробизнис постају економски стручњаци који су
оспособљени да користе савремена теоријска и практична знања на пољу савремених кретања у светској
пољопривреди, економске анализе и управљања привредним друштвима агробизнис сектора; да зналачки
примењују аналитичка средства и да баратају економско-математичким и статистичким методима и
моделима уз примену инструментарија информационе технологије, да квалитетно комуницирају с домаћим и
међународним пословним окружењем; да поштују принципе етике пословања. Свршени студенти овог
студијског програма као компетентни стручњаци могу бити запослени у најразличитијим делатностима које
се директно или индиректно односе на агробизнис сектор. Они могу учествовати у процесима анализе,
планирања и формулисања стратегија развоја, анализи економских чинилаца пољопривредне производње,
истраживању тржишта пољопривредно–прехрамбених производа, изради и оцени инвестиционих пројеката,
унапређењу пословања пољопривредних задруга, у раду консалтинг агенција и информативних институција,
као и у научно-истраживачком и образовном раду у области аграрног и руралног развоја и агробизнис
пословања. Студенти студијског програма Аграрна економија и агробизнис по завршетку студија упознати
су са основним обележјима светског прехрамбеног система, међународне трговине пољопривредним
производима и карактеристикама аграрне трговинске политике, владају знањем и вештинама неопходним за
доношење квалитетних стратегијских одлука, израду и оцену инвестиционих пројеката.
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Шифра

1. година
МАС-447
МАС-473
МАС-414
МАС-402

МАС-550

МАС-555

Назив предмета

Методологија научно истраживачког рада
Светски прехрамбени системи
Економика аграрних инвестиција
Агробизнис стратегија
Предмет изборног блока
Предмет изборног блока
Студијски истраживачки рад на основама
мастер рада
(200 часова других облика наставе)
Израда и одбрана мастер рада

Семестар

1
1
1
2
2
2

Фонд часова
предавања+вежбе

3+0
2+3
2+3
3+2
2+3
2+3

1и2

ЕСПБ
бодови

6
6
6
8
6
6

6
16
7+6

Укупно:

7+8
620

60

Студијски програм мастер академских студија: Аграрна економија и агробизнис
Изборна настава на студијском програму

Шифра

Назив предмета

Предмети изборног блока (бира се 2 од 3)
МАС-407 Глобални маркетинг
MАС- 450 Мултиваријациона статистичка анализа
МАС-456 Пољопривредна трговина и трговинска
политика

Семестар

Фонд часова
предавања+вежбе

ЕСПБ
бодови

2
2

3+2
2+3

8
6

2

2+3

6

Напомена: Комбиновањем изборних предмета студент може стећи више од прописаног укупног
броја ЕСПБ бодова (најмање 60).

