
СТУДИЈСКИ ПРОГРАМ МАСТЕР АКАДЕМСКИХ СТУДИЈА 

ЕВРОПСКА ЕКОНОМИЈА И БИЗНИС 

 

Сврха студијског програма 

Сврха студијског програма је образовање студената за професију мастера на подручју европске економије и 

бизниса у складу са динамичним променама у европском окружењу Србије. Студијски програм Европска 

економија и бизнис је конципиран тако да обезбеђује стицање компетенција које су друштвено оправдане и 

корисне. Економски факултет у Суботици је дефинисао дипломске задатке и циљеве ради образовања високо 

компетентних кадрова из области економије и бизниса. Сврха студијског програма Европска економија и 

бизнис је потпуно у складу са дипломским задацима и циљевима Економског факултета у Суботици. 

Реализацијом овако конципираног студијског програма се школују мастери који поседују компетентност у 

европским и светским оквирима.  

    

Циљеви студијског програма 

Студијски програм дипломских академских студија Европска економија и бизнис представља логичку 

надоградњу знања стечених на основним академских студијама. Иако је иницијално намењен студентима 

који су на основним студијама изучавали процес европских интеграција, програм је отворен и са студенте 

других усмерења који желе да се стручно профилишу у правцу европске економије и бизниса. Циљ 

студијског програма се огледа у постизању компетенција и академских вештина из области европске 

економије и бизниса. То поред осталог укључује развој креативних способности разматрања проблема и 

способност критичког мишљења, развијање способности за тимски рад, оспособљавање за самостални 

стручни и развојни рад. Циљ студијског програма је да се образује стручњак који поседује довољно 

продубљеног знања и вештина потребних за обављање разноврсних послова како у домену бизниса тако и у 

различитим јавним институцијама чије је деловање повезано са процесом европских интеграција. Један од 

посебних циљева, који је у складу са циљевима образовања Економског факултета у Суботици, је јачање 

свести о учењу као континуалном и доживотном процесу који омогућава осавремењивање и надоградњу 

стеченог знања, јер без тога нема повољне позиције у предузећу, могућности за развој каријере, доприноса 

успешном пословању сопственог предузећа, и развоју привреде и друштва у целини.  

 

Компетенције дипломираних студената 

Студенти који заврше дипломске академске студије на Економском факултету Суботица, смера Европска 

економија и бизнис стичу компетенције које им омогућују разумевање и критичког преиспитивање европске 

економије, њених макро/микроекономских,  економско-политичких, секторских и гранских аспеката. 

Свршени студенти дипломских академских студија Европска економија и бизнис су компетентни да 

решавају реалне проблеме из праксе као и да наставе школовање уколико се за то определе. Компетенције 

укључују, пре свега, развој способности критичног мишљења, способности анализе проблема, синтезе 

решења, предвиђање понашања одабраног решења са јасном представом шта су добре а шта лоше стране 

одабраног решења.Компетенције које означавају завршетак дипломских академских студија стичу студенти: 

1) који су показали знање и разумевање у области европске економије и бизниса, које допуњује знање 

стечено на основним академским студијама и представља основу за развијање критичког мишљења и 

примену знања 2) који имају способност да интегришу знање, решавају сложене проблеме и да расуђују на 

основу доступних информација које садрже промишљања о друштвеним и етичким одговорностима 

повезаним са применом њиховог знања и судова 3) који су у стању да на јасан и недвосмислен начин пренесу 

знање и начин закључивања стручној и широј јавности. Када је реч о специфичним способностима студента 

савладавањем студијског програма академских дипломских студија студент стиче темељно познавање и 

разумевање свих дисциплина одабране студијске групе, као и способност решавања конкретних проблема уз 

употребу научних метода и поступака. Дипломирани студенти Европске економије и бизниса су способни да 

на одговарајући начин напишу и да презентују резултате свог рада. Свршени студенти овог нивоа студија 

поседују компетенцију за праћење и примену новина у струци, као и за сарадњу са локалним и 

међународним окружењем. Посебно се обраћа пажња на развој способности за тимски рад и развој 

професионалне етике. Завршетком академских дипломских студија студенту се издаје диплома којом се 

потврђује завршетак студија и стицање академског назива у складу са Законом.  Компетенције које мастер 

стиче су усвојена методолошка, квантитативна и квалитативна знања из подручја методологије научно 

истраживачког рада, макроекономије ЕУ, микроекономских модела, међународних финансија, 

глобализације, регионалне економије ЕУ, економије јавног сектора, пореског система и политике, 

корпоративног и инвестиционог банкарства, финансијских тржишта и берзи, финансијске економетрије. 

Студенти стичу знања и овладавају вештинама које своју примену налазе како у пословном тако и у научно 

истраживачком окружењу. 

 



Студијски програм мастер академских студија: Европска економија и бизнис 

Шифра студијског програма: МАС-ЕЕ 

 

Квалификација: мастер, европска економија и бизнис 

 

 

Шифра Назив предмета Семестар 
Фонд часова 

предавања+вежбе 

ЕСПБ 

бодови 

1. година      

МАС-447 Методологија научно истраживачког рада 1 3+0  6 

МАС-490 Финансијска тржишта и берзе 1 2+2  6 

МАС-636 Порески систем и политика ЕУ 1 2+3  6 

МАС-429 Макроекономија Европске Уније 2  3+2 8 

  Предмет изборног блока 1 или 2  2+3 6 

  Предмет изборног блока 2  2+3 6 

МАС-550 Студијски истраживачки рад на основама 

мастер рада  

(200 часова других облика наставе)  1 и 2 

 

 6 

МАС-555 Израда и одбрана мастер рада     16 

   7+5 7+8  

 Укупно:  605 60 

 

 

 

 

Студијски програм мастер академских студија: Европска економија и бизнис 

 

Изборна настава на студијском  програму 

 

 

Шифра Назив предмета Семестар 
Фонд часова 

предавања+вежбе 

ЕСПБ 

бодови 

Предмети изборног блока (бира се 2 од 4) 

МАС-404 Банкарско и берзанско право 2  2+3 6 

МАС-635 Стратегијски менаџмент банака 1  3+2 8 

МАС-497 Микроекономски модели 2  2+3 6 

МАС-450 Мултиваријациона статистичка анализа 2  2+3 6 

 

Напомена: Комбиновањем изборних предмета студент може стећи више од прописаног укупног 

броја ЕСПБ бодова (најмање 60). 


