СТУДИЈСКИ ПРОГРАМ ДИПЛОМСКИХ АКАДЕМСКИХ СТУДИЈА
РАЧУНОВОДСТВО И РЕВИЗИЈА
Сврха студијског програма
Студијски програм дипломских академских студија Рачуноводство и ревизија представља
један од најактуелнијих програма, те стога је предвиђен значајан број студената да се
упише на овај студијски програм, јер је исти посебно атрактиван за пословну праксу.
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
Рачуноводства (Рачуноводство пољопривредних предузећа, Финансијско извештавање и
међународне рачуноводствене регулативе, Финансијско извештавање по сегментима
предузећа, Консолидовани и специјални биланси), област Ревизије (Ревизија
компјутерских информационих система, Ревизија јавног сектора, Финансијско
реструктуирање предузећа, Управљање инвестицијама, Менаџмент фискалних финансија).
Велики интерес студената за дотични студијски програм указује, да је исти атрактиван и
препознатљив са аспекта рачуноводствене и ревизорске професије. Студијским програмом
се обезбеђује стицање компетентног знања неопходног за економисте који треба да раде у
финансијско-рачуноводственим службама, ревизорским институцијама, буџетским
институцијама. Овим студијским програмом потврђује се друштвена оправданост и
корисност студирања ове научне области, са посебним усмерење на пословно
рачуноводство и ревизију финансијских извештаја. Реализација студијског програма је
јасно и недвосмислено формулисана, уз очекивање да ће студенти по завршетку
дипломских академских студија стећи знање и бити оспособљени да се активно укључи у
област Рачуноводство и ревизија.
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 дипломских академских
студија. Циљеви студијског програма обухватају вештине и методе стицања знања из
области Рачуноводства и ревизије. У оквиру студијског програма који се односи на област
Рачуноводства посебно ће се овладати академском вештином везаним за принципе
рачуноводственог планирања, рачуноводственог обрачуна трошкова, примену
међународних рачуноводствених стандарда, специфичности консолидованих и
специјалних биланса и финансијске извештаје по сегментима предузећа. У оквиру
студијског програма који се односи на област Ревизије посебно ће се овладати академским
вештинама везаним за принципе и методе ревизије, ревизију компјутерских
информационих система, ревизију јавног сектора, управљање инвестицијама и
финансијско реструктуирање предузећа. Циљ овог студијског програма јесте да развије
креативну способност, као и практичне вештине код студената да би ефикасније обављали
овај део економске професије. По завршетку студијског програма дипломских академских
студија студент може наставити даљу специјализацију у овој области у делу стицања
лиценце овлашћеног рачуновође, овлашћеног јавног рачуновође и ревизора.
Компетенције дипломираних студената
Студенти који заврше дипломске академске студије на Економском факултету Суботица,
смера Рачуноводство и ревизија постају економски стручњаци који су оспособљени да
користе савремена научна достигнућа на пољу рачуноводствене проблематике из области
индустрије, аграра и трговине, предузетничког рачуноводства, међународне
рачуноводствене регулативе, консолидованих специјалних биланса, ревизије финансијских
извештаја у привредном и јавном сектору. По завршетку дипломских академских студија

студенти ће овладати теоријском и практичном проблематиком коју ће моћи применити у
предузећима из области аграра, индустрије, пољопривреде, услужних делатности и јавног
сектора. Уважавањем теоријских, научних и практичних знања из области Рачуноводства и
ревизије студенти ће бити оспособљени за анализу и синтезу као и за стварање
професионалног мишљење из области рачуноводственог планирања, рачуноводствене
евиденције, рачуноводствене анализе, рачуноводственог извештавања, рачуноводствене
контроле, инвестиционог одлучивања, фискалних финансија, реструктуирања предузећа и
банака, ревизије компјутерских информационих система.
Спознајом наведених
методолошких знања која су везана за наведене области студенти ће бити оспособљени и
за практичну, односно оперативну примену стечених знања.
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Шифра
МАС-489
МАС-459
МАС-467

МАС-478
МАС-469
МАС-428

Назив предмета

Семестар

1. година
Финансијска економетрија
Пословна анализа
Рачуноводство пољопривредних
предузећа
Предмет изборног блока
Стратегијски менаџмент
Ревизија компјутерских информационих
система
Корпоративно и инвестиционо
банкарство
Предмет изборног блока

Фонд часова
предавања+вежбе

1
1
1

2+3
3+2
2+3

1
2
2

2+3

8
8
8

2
2
9+11

МАС-447
МАС-491

МАС-468
МАС-550
МАС-555

Укупно:
2. година
Методологија научно истраживачког
рада
Финансијско извештавање и
међународна рачуноводствена
регулатива
Предмет изборног блока
Ревизија јавног сектора
Предмет изборног блока
Студијски истраживачки рад на
теоријским основама дипломског рада
Израда и одбрана дипломског рада

3+2
2+3

6
8
8

2+3

8

2+3
9+11

6

600

60

3

3+0

6

3

2+2

6

3
4
4
3и4

2+3

6
6
6
10

2+2
2+3
0+10

0+10

20
7+5+10

Укупно:

ЕСПБ
бодови

4+5+10
615

60

Предмети изборног блока*
МАС-404
МАС-427
МАС-442
МАС-485
МАС-492
МАС-503

Банкарско и берзанско право
Консолидовани и специјални биланси
Менаџмент фискалних финансија
Управљање инвестицијама
Финансијско реструктурисање предузећа
Финансијско извештавање по сегментима предузећа

6
6
6
8
6
6

* Избором из изборног блока предмета са 8 ЕСПБ студент може остварити збир бодова преко минимума од 60
бодова

