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МАСТЕР АКАДЕМСКЕ ПОСЛОВНЕ СТУДИЈЕ

Назив студијског програма:  
Мастер академске пословне студије. 
Циљ овог студијског програма је продубљи-
вање знања и оспособљавање студената у об-
ласти управљања пословањем предузећа.
Завршетком мастер академских студија, студен-
ти стичу следеће предметно специфичне компе-
тенције: 
•	 	компетентност за израду пројектних задата-

ка и руковођење истраживачким пројектима 
у циљу успешнијег управљања пословањем 
предузећа;

•	 	компетентност за креирање боље организа-
ционе структуре предузећа, смањење трош-
кова, максимизирање профита, испитивање 
тржишта, увођење нових технологија и про-
изводних програма, нову визију предузећа, 
унапређивање маркетиншког стратегијског 
приступа и стратегијског менаџмента.

Обим	студија:	60 ЕСПБ.
Звање: мастер економиста.

ПРВА ГОДИНА ЕСПБ

Методологија	научног	истраживања 7

Микроекономска	анализа 6

Обавезни предмети смера  
МЕЂУНАРОДНО ПОСЛОВАЊЕ

Међународно	пословање 9

Стратегијски маркетинг 8

Изборни предмети смера МЕЂУНАРОДНО 
ПОСЛОВАЊЕ (студенти бирају 3 од 5)

Међународне	финансије	и	
банкарство

5

Финансијска тржишта 5

Менаџмент	у	глобалном	окружењу 5

Управљање истраживањем и 
развојем предузећа

5

Право ЕУ 5

Обавезни предмети смера  
МЕНАЏМЕНТ И БИЗНИС

Стратегијски менаџмент 9

Руковођење и лидерство 8

Изборни предмети смера МЕНАЏМЕНТ И 
БИЗНИС (студенти бирају 3 од 5)

Математички	методи	у	економији 5

Анализа и ревизија пословања 5

Менаџмент	људских	ресурса 5

Комуникације и пословање 
организације

5

Менаџмента	знања 5

ЗАВРШНИ РАД 15

ДОКТОРСКЕ АКАДЕМСКЕ СТУДИЈЕ

Назив студијског програма:  
Заједнички програм докторских студија 
економских наука.
Докторске	академске	студије	на	Факултету	за	
пословне студије организују се у сарадњи са 
Геоекономским	 факултетом	 Мегатренд	 уни-
верзитета.
По успешном завршетку докторских студија, 
кандидати стичу следеће предметно специфи-
чне компетенције:
•	 	потпуно познају опште и посебне економске 

дисциплине као што су економска анализа, 
статистички и економетријски методи, одр-
живи развој, међународна економија, моне-
тарне и јавне финансије, маркетинг, послов-
но одлучивање и менаџмент, и друга компле-
ментарна знања;

•	 	поседују способност да наведена знања ко-
ристе у решавању практичних проблема уз 
употребу научних метода и поступака;

•	 	у наведеним ужим областима потпуно вла-
дају употребом информационо-комуника-
ционих технологија;

•	 	теоријски и методолошки су оспособљени да 
прате и примењују савремена достигнућа у 
струци;

•	 	повезују	знања	из	различитих	области	савла-
даних у овом програму и тако их примењују.

Докторске	академске	студије	трају	три	године	
–	шест	семестара.
Обим	студија:	180 ЕСПБ.
Звање (научни назив):  
доктор наука – економске науке.

ПРВА ГОДИНА
Семе
стар

EСПБ

Методологија	научноистраживачког	рада 1 10
Математичко-статистички	методи	у	
економији

1 8

Економска анализа 1 12
Изборна група 1*
Међународна	економија	-	теорија	и	
савремена пракса 2 10
Финансије и банкарство

Изборна група 2*

Мерџери,	аквизиције	и	
реструктурирање корпорација

2 10
Менаџмент:	стратегије,	култура	и	
глобализација

Изборна група 3*

Савремено међународно право
2 10

Одрживи	развој
УКУПНО БОДОВА НА ГОДИНИ 60

ДРУГА ГОДИНА

Изборна група 4*
Управљање маркетингом

3 10
Корпоративно управљање
Изборна група 5*
Европска унија

3 10Геоекономија и економска 
дипломатија
Изборна група 6*
Економска историја

3 10
Корпоративне финансије
Пријава и одбрана теме и садржаја 
предлога докторске дисертације

3 10

Припрема, израда и публиковање 
научног чланка

4 20

УКУПНО БОДОВА НА ГОДИНИ 60
ТРЕЋА ГОДИНА
Студијски истраживачки рад на 
изради докторске дисертације

5 20

Израда и одбрана докторске 
дисертације

6 40

УКУПНО БОДОВА НА ГОДИНИ 60
УКУПНО ЕСПБ 180

* Студент бира један од понуђених предмета.
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Факултет за пословне студије нуди савремени систем студи-
рања; студенти стичу знања и способности да се укључе у про-
цесе убрзаног технолошког развоја и брзих промена пословних 
метода, поступака и организације привредних активности, и у 
том контексту организују и реализују послове који остварују 
максимизацију профита. Студенти овладавају применом науч-
них и стручних достигнућа за обављање послова и извршавање 
задатака у комерцијалним, финансијским, рачуноводственим, 
маркетиншким и другим функцијама пословања предузећа.

Факултет за пословне студије у Београду је акредитован и сас-
тавни је део система високог образовања Републике Србије.

Циљеви Факултета за пословне студије су да студенти стекну 
основна теоријска и практична знања о пословној економији и 
пословању предузећа; упознају се са темељним теоријским и 
практичним економским категоријама из области микроеко-
номије, макроекономије, маркетинга, менаџмента, економике 
пословања, рачуноводства, финансија и банкарства; анали-
тички решавају пословне проблеме и оспособе се у области 
управљања пословањем предузећа.

Диплома Факултета за пословне студије призната је у земљи и 
у иностранству 

На Факултету за пословне студије изводе се следећи акреди-
товани студијски програми:

•	 Основне	пословне	струковне	студије	
•	 Основне	пословне	струковне	студије	–	студије	на	даљину
•	 Основне	академске	пословне	студије	
•	 Основне	академске	пословне	студије	–	студије	на	даљину
•	 Мастер	академске	пословне	студије
•	 Докторске	студије	економских	наука

ОСНОВНЕ ПОСЛОВНЕ СТРУКОВНЕ СТУДИЈЕ

Начин студирања: 
основне пословне струковне студије трају 
три године – шест семестара. 

Обим	студија:	180 ЕСПБ 
(европски систем преноса бодова). 

Стечено звање студента: 
струковни економиста.

Основна	 сврха	 основних	 пословних	 струков-
них студија је формирање компетентних 
стручњака који темељно познају дисциплине 
из	 области	 економске	 науке	 и	 струке.	 Оспо-
собљени су за решавање конкретних послов-
них проблема и примену информационо-ко-
муникационих технологија.

ОСНОВНЕ АКАДЕМСКЕ ПОСЛОВНЕ СТУДИЈЕ

Начин студирања: 
основне академске пословне студије трају 
четири године – осам семестара. 

Обим	студија:	240 ЕСПБ 
(европски систем преноса бодова). 

Стечено звање студента: 
дипломирани економиста.

Циљ овог студијског програма јесте да, по за-
вршетку основних академских студија, сту-
дент поседује способности:
•  коришћења микроекономске анализе у 

пословању и утврђивања утицаја елемената 
макроекономије; 

•	 	коришћења	 одговарајуће	 стручне	 вештине	
приликом анализирања и структурирања 
проблема у економском домену пословања 
предузећа и дефинисања решења; 

•	 	повезивања	 резултата	 с	 анализом	 средине	
како би се одредила перспектива; 

•	 	разумевања	постојећих	и	нових	технологија	
и њиховог утицаја на нова и будућа тржишта; 

•	 	разумевања	 практичних	 изазова	 и	 примену	
предузетничких вештина.

На Факултету за пословне студије оспособља-
вају се кадрови за радна места: књиговође, 
рачуновође, финансијски менаџери, финан-
сијски аналитичари, аналитичари пословања, 
банкари, менаџери продаје и набавке, пројект-
ни менаџери, маркетинг истраживачи, ПР ме-
наџери, планери и организатори пословања 
и свих осталих економских послова у вези са 
функционисањем предузећа.

ПРВА ГОДИНА ЕСПБ
Менаџмент 10
Макроекономија 8
Пословна информатика 7
Пословна математика 7
Микроекономија 8
Основи	маркетинга 7
Статистичка анализа и вероватноћа 8
Енглески језик 1 5
ДРУГА ГОДИНА ЕСПБ
Рачуноводство 10
Основи	финансија 10
Теорија игара 9
Пословно право 8
Основи	међународног	пословања 10
Енглески језик 2 4
Изборни предмет 1 
(студенти бирају 1 од 2):
-	Међународни	маркетинг
-	Основи	технолошког	менаџмента

9

ТРЕЋА ГОДИНА ЕСПБ
Интеркултурни менаџмент 5
Предузетништво 5
Изборни предмет 2 
(студенти бирају 1 од 2):
- Берзе и финансијска тржишта
- Логистика

8

Основи	управљања	људским	ресурсима 8
Финансијски менаџмент 5
Организационо	понашање 5
Изборни предмет 3 
(студенти бирају 1 од 2):
-	Међународно	банкарство
-	Менаџмент	операција

9

Стручна пракса 5
Завршни рад 10

ПРВА ГОДИНА ЕСПБ
Увод у бизнис 5
Макроекономика 8
Социологија 5
Пословна математика 7
Пословни енглески 1 3
Микроекономика 8
Маркетинг 8
Статистичка анализа и вероватноћа 8
Основи	информационо-
комуникационих технологија

8

ДРУГА ГОДИНА ЕСПБ
Увод у стратегијски менаџмент 9
Пословно право 6
Основи	рачуноводства 9
Пословни енглески 2 3
Изборни предмет 1 
(студенти бирају 1 од 2):
Међународни	маркетинг
Основи	технолошког	менаџмента

9

Основи	финансија 9
Понашање потрошача 6
Основи	међународног	пословања 9
ТРЕЋА ГОДИНА ЕСПБ
Теорија игара 6
Анализа пословања 8
Берзе и финансијска тржишта 6
Изборни предмет 2 
(студенти бирају 1 од 2):
Предузетништво
Логистика

8

Управљање људским ресурсима 8
Финансијски менаџмент 8
Организационо	понашање 8
Изборни предмет 3 
(студенти бирају 1 од 2):
Међународно	банкарство
Менаџмент	операција

8

ЧЕТВРТА ГОДИНА ЕСПБ
Управљање развојем предузећа 8
Електронско пословање 6
Изборни предмет 4:
Међународне	пословне	финансије
Интеркултурни менаџмент

8

Изборни предмет 5:
Управљање пројектима и 
инвестицијама
Пословне комуникације

8

Изборни предмет 6:
Социјална одговорност предузећа
Економско-правни принципи 
глобалних интеграција

6

Изборни предмет 7:
Спољнотрговинско пословање
Односи	с	јавношћу

6

Изборни предмет 8:
Пословна етика
Дигитални	маркетинг

6

ЗАВРШНИ РАД 12
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Факултет за пословне студије нуди савремени систем студи-
рања; студенти стичу знања и способности да се укључе у про-
цесе убрзаног технолошког развоја и брзих промена пословних 
метода, поступака и организације привредних активности, и у 
том контексту организују и реализују послове који остварују 
максимизацију профита. Студенти овладавају применом науч-
них и стручних достигнућа за обављање послова и извршавање 
задатака у комерцијалним, финансијским, рачуноводственим, 
маркетиншким и другим функцијама пословања предузећа.

Факултет за пословне студије у Београду је акредитован и сас-
тавни је део система високог образовања Републике Србије.

Циљеви Факултета за пословне студије су да студенти стекну 
основна теоријска и практична знања о пословној економији и 
пословању предузећа; упознају се са темељним теоријским и 
практичним економским категоријама из области микроеко-
номије, макроекономије, маркетинга, менаџмента, економике 
пословања, рачуноводства, финансија и банкарства; анали-
тички решавају пословне проблеме и оспособе се у области 
управљања пословањем предузећа.

Диплома Факултета за пословне студије призната је у земљи и 
у иностранству 

На Факултету за пословне студије изводе се следећи акреди-
товани студијски програми:

•	 Основне	пословне	струковне	студије	
•	 Основне	пословне	струковне	студије	–	студије	на	даљину
•	 Основне	академске	пословне	студије	
•	 Основне	академске	пословне	студије	–	студије	на	даљину
•	 Мастер	академске	пословне	студије
•	 Докторске	студије	економских	наука

ОСНОВНЕ ПОСЛОВНЕ СТРУКОВНЕ СТУДИЈЕ

Начин студирања: 
основне пословне струковне студије трају 
три године – шест семестара. 

Обим	студија:	180 ЕСПБ 
(европски систем преноса бодова). 

Стечено звање студента: 
струковни економиста.

Основна	 сврха	 основних	 пословних	 струков-
них студија је формирање компетентних 
стручњака који темељно познају дисциплине 
из	 области	 економске	 науке	 и	 струке.	 Оспо-
собљени су за решавање конкретних послов-
них проблема и примену информационо-ко-
муникационих технологија.

ОСНОВНЕ АКАДЕМСКЕ ПОСЛОВНЕ СТУДИЈЕ

Начин студирања: 
основне академске пословне студије трају 
четири године – осам семестара. 

Обим	студија:	240 ЕСПБ 
(европски систем преноса бодова). 

Стечено звање студента: 
дипломирани економиста.

Циљ овог студијског програма јесте да, по за-
вршетку основних академских студија, сту-
дент поседује способности:
•  коришћења микроекономске анализе у 

пословању и утврђивања утицаја елемената 
макроекономије; 

•	 	коришћења	 одговарајуће	 стручне	 вештине	
приликом анализирања и структурирања 
проблема у економском домену пословања 
предузећа и дефинисања решења; 

•	 	повезивања	 резултата	 с	 анализом	 средине	
како би се одредила перспектива; 

•	 	разумевања	постојећих	и	нових	технологија	
и њиховог утицаја на нова и будућа тржишта; 

•	 	разумевања	 практичних	 изазова	 и	 примену	
предузетничких вештина.

На Факултету за пословне студије оспособља-
вају се кадрови за радна места: књиговође, 
рачуновође, финансијски менаџери, финан-
сијски аналитичари, аналитичари пословања, 
банкари, менаџери продаје и набавке, пројект-
ни менаџери, маркетинг истраживачи, ПР ме-
наџери, планери и организатори пословања 
и свих осталих економских послова у вези са 
функционисањем предузећа.

ПРВА ГОДИНА ЕСПБ
Менаџмент 10
Макроекономија 8
Пословна информатика 7
Пословна математика 7
Микроекономија 8
Основи	маркетинга 7
Статистичка анализа и вероватноћа 8
Енглески језик 1 5
ДРУГА ГОДИНА ЕСПБ
Рачуноводство 10
Основи	финансија 10
Теорија игара 9
Пословно право 8
Основи	међународног	пословања 10
Енглески језик 2 4
Изборни предмет 1 
(студенти бирају 1 од 2):
-	Међународни	маркетинг
-	Основи	технолошког	менаџмента

9

ТРЕЋА ГОДИНА ЕСПБ
Интеркултурни менаџмент 5
Предузетништво 5
Изборни предмет 2 
(студенти бирају 1 од 2):
- Берзе и финансијска тржишта
- Логистика

8

Основи	управљања	људским	ресурсима 8
Финансијски менаџмент 5
Организационо	понашање 5
Изборни предмет 3 
(студенти бирају 1 од 2):
-	Међународно	банкарство
-	Менаџмент	операција

9

Стручна пракса 5
Завршни рад 10

ПРВА ГОДИНА ЕСПБ
Увод у бизнис 5
Макроекономика 8
Социологија 5
Пословна математика 7
Пословни енглески 1 3
Микроекономика 8
Маркетинг 8
Статистичка анализа и вероватноћа 8
Основи	информационо-
комуникационих технологија

8

ДРУГА ГОДИНА ЕСПБ
Увод у стратегијски менаџмент 9
Пословно право 6
Основи	рачуноводства 9
Пословни енглески 2 3
Изборни предмет 1 
(студенти бирају 1 од 2):
Међународни	маркетинг
Основи	технолошког	менаџмента

9

Основи	финансија 9
Понашање потрошача 6
Основи	међународног	пословања 9
ТРЕЋА ГОДИНА ЕСПБ
Теорија игара 6
Анализа пословања 8
Берзе и финансијска тржишта 6
Изборни предмет 2 
(студенти бирају 1 од 2):
Предузетништво
Логистика

8

Управљање људским ресурсима 8
Финансијски менаџмент 8
Организационо	понашање 8
Изборни предмет 3 
(студенти бирају 1 од 2):
Међународно	банкарство
Менаџмент	операција

8

ЧЕТВРТА ГОДИНА ЕСПБ
Управљање развојем предузећа 8
Електронско пословање 6
Изборни предмет 4:
Међународне	пословне	финансије
Интеркултурни менаџмент

8

Изборни предмет 5:
Управљање пројектима и 
инвестицијама
Пословне комуникације

8

Изборни предмет 6:
Социјална одговорност предузећа
Економско-правни принципи 
глобалних интеграција

6

Изборни предмет 7:
Спољнотрговинско пословање
Односи	с	јавношћу

6

Изборни предмет 8:
Пословна етика
Дигитални	маркетинг

6
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Факултет за пословне студије нуди савремени систем студи-
рања; студенти стичу знања и способности да се укључе у про-
цесе убрзаног технолошког развоја и брзих промена пословних 
метода, поступака и организације привредних активности, и у 
том контексту организују и реализују послове који остварују 
максимизацију профита. Студенти овладавају применом науч-
них и стручних достигнућа за обављање послова и извршавање 
задатака у комерцијалним, финансијским, рачуноводственим, 
маркетиншким и другим функцијама пословања предузећа.

Факултет за пословне студије у Београду је акредитован и сас-
тавни је део система високог образовања Републике Србије.

Циљеви Факултета за пословне студије су да студенти стекну 
основна теоријска и практична знања о пословној економији и 
пословању предузећа; упознају се са темељним теоријским и 
практичним економским категоријама из области микроеко-
номије, макроекономије, маркетинга, менаџмента, економике 
пословања, рачуноводства, финансија и банкарства; анали-
тички решавају пословне проблеме и оспособе се у области 
управљања пословањем предузећа.

Диплома Факултета за пословне студије призната је у земљи и 
у иностранству 

На Факултету за пословне студије изводе се следећи акреди-
товани студијски програми:

•	 Основне	пословне	струковне	студије	
•	 Основне	пословне	струковне	студије	–	студије	на	даљину
•	 Основне	академске	пословне	студије	
•	 Основне	академске	пословне	студије	–	студије	на	даљину
•	 Мастер	академске	пословне	студије
•	 Докторске	студије	економских	наука

ОСНОВНЕ ПОСЛОВНЕ СТРУКОВНЕ СТУДИЈЕ

Начин студирања: 
основне пословне струковне студије трају 
три године – шест семестара. 

Обим	студија:	180 ЕСПБ 
(европски систем преноса бодова). 

Стечено звање студента: 
струковни економиста.

Основна	 сврха	 основних	 пословних	 струков-
них студија је формирање компетентних 
стручњака који темељно познају дисциплине 
из	 области	 економске	 науке	 и	 струке.	 Оспо-
собљени су за решавање конкретних послов-
них проблема и примену информационо-ко-
муникационих технологија.

ОСНОВНЕ АКАДЕМСКЕ ПОСЛОВНЕ СТУДИЈЕ

Начин студирања: 
основне академске пословне студије трају 
четири године – осам семестара. 

Обим	студија:	240 ЕСПБ 
(европски систем преноса бодова). 

Стечено звање студента: 
дипломирани економиста.

Циљ овог студијског програма јесте да, по за-
вршетку основних академских студија, сту-
дент поседује способности:
•  коришћења микроекономске анализе у 

пословању и утврђивања утицаја елемената 
макроекономије; 

•	 	коришћења	 одговарајуће	 стручне	 вештине	
приликом анализирања и структурирања 
проблема у економском домену пословања 
предузећа и дефинисања решења; 

•	 	повезивања	 резултата	 с	 анализом	 средине	
како би се одредила перспектива; 

•	 	разумевања	постојећих	и	нових	технологија	
и њиховог утицаја на нова и будућа тржишта; 

•	 	разумевања	 практичних	 изазова	 и	 примену	
предузетничких вештина.

На Факултету за пословне студије оспособља-
вају се кадрови за радна места: књиговође, 
рачуновође, финансијски менаџери, финан-
сијски аналитичари, аналитичари пословања, 
банкари, менаџери продаје и набавке, пројект-
ни менаџери, маркетинг истраживачи, ПР ме-
наџери, планери и организатори пословања 
и свих осталих економских послова у вези са 
функционисањем предузећа.

ПРВА ГОДИНА ЕСПБ
Менаџмент 10
Макроекономија 8
Пословна информатика 7
Пословна математика 7
Микроекономија 8
Основи	маркетинга 7
Статистичка анализа и вероватноћа 8
Енглески језик 1 5
ДРУГА ГОДИНА ЕСПБ
Рачуноводство 10
Основи	финансија 10
Теорија игара 9
Пословно право 8
Основи	међународног	пословања 10
Енглески језик 2 4
Изборни предмет 1 
(студенти бирају 1 од 2):
-	Међународни	маркетинг
-	Основи	технолошког	менаџмента

9

ТРЕЋА ГОДИНА ЕСПБ
Интеркултурни менаџмент 5
Предузетништво 5
Изборни предмет 2 
(студенти бирају 1 од 2):
- Берзе и финансијска тржишта
- Логистика

8

Основи	управљања	људским	ресурсима 8
Финансијски менаџмент 5
Организационо	понашање 5
Изборни предмет 3 
(студенти бирају 1 од 2):
-	Међународно	банкарство
-	Менаџмент	операција

9

Стручна пракса 5
Завршни рад 10

ПРВА ГОДИНА ЕСПБ
Увод у бизнис 5
Макроекономика 8
Социологија 5
Пословна математика 7
Пословни енглески 1 3
Микроекономика 8
Маркетинг 8
Статистичка анализа и вероватноћа 8
Основи	информационо-
комуникационих технологија

8

ДРУГА ГОДИНА ЕСПБ
Увод у стратегијски менаџмент 9
Пословно право 6
Основи	рачуноводства 9
Пословни енглески 2 3
Изборни предмет 1 
(студенти бирају 1 од 2):
Међународни	маркетинг
Основи	технолошког	менаџмента

9

Основи	финансија 9
Понашање потрошача 6
Основи	међународног	пословања 9
ТРЕЋА ГОДИНА ЕСПБ
Теорија игара 6
Анализа пословања 8
Берзе и финансијска тржишта 6
Изборни предмет 2 
(студенти бирају 1 од 2):
Предузетништво
Логистика

8

Управљање људским ресурсима 8
Финансијски менаџмент 8
Организационо	понашање 8
Изборни предмет 3 
(студенти бирају 1 од 2):
Међународно	банкарство
Менаџмент	операција

8

ЧЕТВРТА ГОДИНА ЕСПБ
Управљање развојем предузећа 8
Електронско пословање 6
Изборни предмет 4:
Међународне	пословне	финансије
Интеркултурни менаџмент

8

Изборни предмет 5:
Управљање пројектима и 
инвестицијама
Пословне комуникације

8

Изборни предмет 6:
Социјална одговорност предузећа
Економско-правни принципи 
глобалних интеграција

6

Изборни предмет 7:
Спољнотрговинско пословање
Односи	с	јавношћу

6

Изборни предмет 8:
Пословна етика
Дигитални	маркетинг

6
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Факултет за пословне студије нуди савремени систем студи-
рања; студенти стичу знања и способности да се укључе у про-
цесе убрзаног технолошког развоја и брзих промена пословних 
метода, поступака и организације привредних активности, и у 
том контексту организују и реализују послове који остварују 
максимизацију профита. Студенти овладавају применом науч-
них и стручних достигнућа за обављање послова и извршавање 
задатака у комерцијалним, финансијским, рачуноводственим, 
маркетиншким и другим функцијама пословања предузећа.

Факултет за пословне студије у Београду је акредитован и сас-
тавни је део система високог образовања Републике Србије.

Циљеви Факултета за пословне студије су да студенти стекну 
основна теоријска и практична знања о пословној економији и 
пословању предузећа; упознају се са темељним теоријским и 
практичним економским категоријама из области микроеко-
номије, макроекономије, маркетинга, менаџмента, економике 
пословања, рачуноводства, финансија и банкарства; анали-
тички решавају пословне проблеме и оспособе се у области 
управљања пословањем предузећа.

Диплома Факултета за пословне студије призната је у земљи и 
у иностранству 

На Факултету за пословне студије изводе се следећи акреди-
товани студијски програми:

•	 Основне	пословне	струковне	студије	
•	 Основне	пословне	струковне	студије	–	студије	на	даљину
•	 Основне	академске	пословне	студије	
•	 Основне	академске	пословне	студије	–	студије	на	даљину
•	 Мастер	академске	пословне	студије
•	 Докторске	студије	економских	наука

ОСНОВНЕ ПОСЛОВНЕ СТРУКОВНЕ СТУДИЈЕ

Начин студирања: 
основне пословне струковне студије трају 
три године – шест семестара. 

Обим	студија:	180 ЕСПБ 
(европски систем преноса бодова). 

Стечено звање студента: 
струковни економиста.

Основна	 сврха	 основних	 пословних	 струков-
них студија је формирање компетентних 
стручњака који темељно познају дисциплине 
из	 области	 економске	 науке	 и	 струке.	 Оспо-
собљени су за решавање конкретних послов-
них проблема и примену информационо-ко-
муникационих технологија.

ОСНОВНЕ АКАДЕМСКЕ ПОСЛОВНЕ СТУДИЈЕ

Начин студирања: 
основне академске пословне студије трају 
четири године – осам семестара. 

Обим	студија:	240 ЕСПБ 
(европски систем преноса бодова). 

Стечено звање студента: 
дипломирани економиста.

Циљ овог студијског програма јесте да, по за-
вршетку основних академских студија, сту-
дент поседује способности:
•  коришћења микроекономске анализе у 

пословању и утврђивања утицаја елемената 
макроекономије; 

•	 	коришћења	 одговарајуће	 стручне	 вештине	
приликом анализирања и структурирања 
проблема у економском домену пословања 
предузећа и дефинисања решења; 

•	 	повезивања	 резултата	 с	 анализом	 средине	
како би се одредила перспектива; 

•	 	разумевања	постојећих	и	нових	технологија	
и њиховог утицаја на нова и будућа тржишта; 

•	 	разумевања	 практичних	 изазова	 и	 примену	
предузетничких вештина.

На Факултету за пословне студије оспособља-
вају се кадрови за радна места: књиговође, 
рачуновође, финансијски менаџери, финан-
сијски аналитичари, аналитичари пословања, 
банкари, менаџери продаје и набавке, пројект-
ни менаџери, маркетинг истраживачи, ПР ме-
наџери, планери и организатори пословања 
и свих осталих економских послова у вези са 
функционисањем предузећа.

ПРВА ГОДИНА ЕСПБ
Менаџмент 10
Макроекономија 8
Пословна информатика 7
Пословна математика 7
Микроекономија 8
Основи	маркетинга 7
Статистичка анализа и вероватноћа 8
Енглески језик 1 5
ДРУГА ГОДИНА ЕСПБ
Рачуноводство 10
Основи	финансија 10
Теорија игара 9
Пословно право 8
Основи	међународног	пословања 10
Енглески језик 2 4
Изборни предмет 1 
(студенти бирају 1 од 2):
-	Међународни	маркетинг
-	Основи	технолошког	менаџмента

9

ТРЕЋА ГОДИНА ЕСПБ
Интеркултурни менаџмент 5
Предузетништво 5
Изборни предмет 2 
(студенти бирају 1 од 2):
- Берзе и финансијска тржишта
- Логистика

8

Основи	управљања	људским	ресурсима 8
Финансијски менаџмент 5
Организационо	понашање 5
Изборни предмет 3 
(студенти бирају 1 од 2):
-	Међународно	банкарство
-	Менаџмент	операција

9

Стручна пракса 5
Завршни рад 10

ПРВА ГОДИНА ЕСПБ
Увод у бизнис 5
Макроекономика 8
Социологија 5
Пословна математика 7
Пословни енглески 1 3
Микроекономика 8
Маркетинг 8
Статистичка анализа и вероватноћа 8
Основи	информационо-
комуникационих технологија

8

ДРУГА ГОДИНА ЕСПБ
Увод у стратегијски менаџмент 9
Пословно право 6
Основи	рачуноводства 9
Пословни енглески 2 3
Изборни предмет 1 
(студенти бирају 1 од 2):
Међународни	маркетинг
Основи	технолошког	менаџмента

9

Основи	финансија 9
Понашање потрошача 6
Основи	међународног	пословања 9
ТРЕЋА ГОДИНА ЕСПБ
Теорија игара 6
Анализа пословања 8
Берзе и финансијска тржишта 6
Изборни предмет 2 
(студенти бирају 1 од 2):
Предузетништво
Логистика

8

Управљање људским ресурсима 8
Финансијски менаџмент 8
Организационо	понашање 8
Изборни предмет 3 
(студенти бирају 1 од 2):
Међународно	банкарство
Менаџмент	операција

8

ЧЕТВРТА ГОДИНА ЕСПБ
Управљање развојем предузећа 8
Електронско пословање 6
Изборни предмет 4:
Међународне	пословне	финансије
Интеркултурни менаџмент

8

Изборни предмет 5:
Управљање пројектима и 
инвестицијама
Пословне комуникације

8

Изборни предмет 6:
Социјална одговорност предузећа
Економско-правни принципи 
глобалних интеграција

6

Изборни предмет 7:
Спољнотрговинско пословање
Односи	с	јавношћу

6

Изборни предмет 8:
Пословна етика
Дигитални	маркетинг

6

ЗАВРШНИ РАД 12
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Булевар маршала Толбухина 8 
11070, Нови Београд
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Булевар маршала Толбухина 8 
11070, Нови Београд

Студентска служба: 
011/220 30 25, 220 30 26
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ВЕЋ 30 ГОДИНА КОРАК ИСПРЕД СВИХ!

МАСТЕР АКАДЕМСКЕ ПОСЛОВНЕ СТУДИЈЕ

Назив студијског програма:  
Мастер академске пословне студије. 
Циљ овог студијског програма је продубљи-
вање знања и оспособљавање студената у об-
ласти управљања пословањем предузећа.
Завршетком мастер академских студија, студен-
ти стичу следеће предметно специфичне компе-
тенције: 
•	 	компетентност за израду пројектних задата-

ка и руковођење истраживачким пројектима 
у циљу успешнијег управљања пословањем 
предузећа;

•	 	компетентност за креирање боље организа-
ционе структуре предузећа, смањење трош-
кова, максимизирање профита, испитивање 
тржишта, увођење нових технологија и про-
изводних програма, нову визију предузећа, 
унапређивање маркетиншког стратегијског 
приступа и стратегијског менаџмента.

Обим	студија:	60 ЕСПБ.
Звање: мастер економиста.

ПРВА ГОДИНА ЕСПБ

Методологија	научног	истраживања 7

Микроекономска	анализа 6

Обавезни предмети смера  
МЕЂУНАРОДНО ПОСЛОВАЊЕ

Међународно	пословање 9

Стратегијски маркетинг 8

Изборни предмети смера МЕЂУНАРОДНО 
ПОСЛОВАЊЕ (студенти бирају 3 од 5)

Међународне	финансије	и	
банкарство

5

Финансијска тржишта 5

Менаџмент	у	глобалном	окружењу 5

Управљање истраживањем и 
развојем предузећа

5

Право ЕУ 5

Обавезни предмети смера  
МЕНАЏМЕНТ И БИЗНИС

Стратегијски менаџмент 9

Руковођење и лидерство 8

Изборни предмети смера МЕНАЏМЕНТ И 
БИЗНИС (студенти бирају 3 од 5)

Математички	методи	у	економији 5

Анализа и ревизија пословања 5

Менаџмент	људских	ресурса 5

Комуникације и пословање 
организације

5

Менаџмента	знања 5

ЗАВРШНИ РАД 15

ДОКТОРСКЕ АКАДЕМСКЕ СТУДИЈЕ

Назив студијског програма:  
Заједнички програм докторских студија 
економских наука.
Докторске	академске	студије	на	Факултету	за	
пословне студије организују се у сарадњи са 
Геоекономским	 факултетом	 Мегатренд	 уни-
верзитета.
По успешном завршетку докторских студија, 
кандидати стичу следеће предметно специфи-
чне компетенције:
•	 	потпуно познају опште и посебне економске 

дисциплине као што су економска анализа, 
статистички и економетријски методи, одр-
живи развој, међународна економија, моне-
тарне и јавне финансије, маркетинг, послов-
но одлучивање и менаџмент, и друга компле-
ментарна знања;

•	 	поседују способност да наведена знања ко-
ристе у решавању практичних проблема уз 
употребу научних метода и поступака;

•	 	у наведеним ужим областима потпуно вла-
дају употребом информационо-комуника-
ционих технологија;

•	 	теоријски и методолошки су оспособљени да 
прате и примењују савремена достигнућа у 
струци;

•	 	повезују	знања	из	различитих	области	савла-
даних у овом програму и тако их примењују.

Докторске	академске	студије	трају	три	године	
–	шест	семестара.
Обим	студија:	180 ЕСПБ.
Звање (научни назив):  
доктор наука – економске науке.

ПРВА ГОДИНА
Семе
стар

EСПБ

Методологија	научноистраживачког	рада 1 10
Математичко-статистички	методи	у	
економији

1 8

Економска анализа 1 12
Изборна група 1*
Међународна	економија	-	теорија	и	
савремена пракса 2 10
Финансије и банкарство

Изборна група 2*

Мерџери,	аквизиције	и	
реструктурирање корпорација

2 10
Менаџмент:	стратегије,	култура	и	
глобализација

Изборна група 3*

Савремено међународно право
2 10

Одрживи	развој
УКУПНО БОДОВА НА ГОДИНИ 60

ДРУГА ГОДИНА

Изборна група 4*
Управљање маркетингом

3 10
Корпоративно управљање
Изборна група 5*
Европска унија

3 10Геоекономија и економска 
дипломатија
Изборна група 6*
Економска историја

3 10
Корпоративне финансије
Пријава и одбрана теме и садржаја 
предлога докторске дисертације

3 10

Припрема, израда и публиковање 
научног чланка

4 20

УКУПНО БОДОВА НА ГОДИНИ 60
ТРЕЋА ГОДИНА
Студијски истраживачки рад на 
изради докторске дисертације

5 20

Израда и одбрана докторске 
дисертације

6 40

УКУПНО БОДОВА НА ГОДИНИ 60
УКУПНО ЕСПБ 180

* Студент бира један од понуђених предмета.

Контакт:

Булевар маршала Толбухина 8,  
11070, Нови Београд

011/220 30 90, 220 30 23

Контакт:

Булевар маршала Толбухина 8,  
11070, Нови Београд

011/220 30 90, 220 30 23
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ВЕЋ 30 ГОДИНА КОРАК ИСПРЕД СВИХ!

МАСТЕР АКАДЕМСКЕ ПОСЛОВНЕ СТУДИЈЕ

Назив студијског програма:  
Мастер академске пословне студије. 
Циљ овог студијског програма је продубљи-
вање знања и оспособљавање студената у об-
ласти управљања пословањем предузећа.
Завршетком мастер академских студија, студен-
ти стичу следеће предметно специфичне компе-
тенције: 
•	 	компетентност за израду пројектних задата-

ка и руковођење истраживачким пројектима 
у циљу успешнијег управљања пословањем 
предузећа;

•	 	компетентност за креирање боље организа-
ционе структуре предузећа, смањење трош-
кова, максимизирање профита, испитивање 
тржишта, увођење нових технологија и про-
изводних програма, нову визију предузећа, 
унапређивање маркетиншког стратегијског 
приступа и стратегијског менаџмента.

Обим	студија:	60 ЕСПБ.
Звање: мастер економиста.

ПРВА ГОДИНА ЕСПБ

Методологија	научног	истраживања 7

Микроекономска	анализа 6

Обавезни предмети смера  
МЕЂУНАРОДНО ПОСЛОВАЊЕ

Међународно	пословање 9

Стратегијски маркетинг 8

Изборни предмети смера МЕЂУНАРОДНО 
ПОСЛОВАЊЕ (студенти бирају 3 од 5)

Међународне	финансије	и	
банкарство

5

Финансијска тржишта 5

Менаџмент	у	глобалном	окружењу 5

Управљање истраживањем и 
развојем предузећа

5

Право ЕУ 5

Обавезни предмети смера  
МЕНАЏМЕНТ И БИЗНИС

Стратегијски менаџмент 9

Руковођење и лидерство 8

Изборни предмети смера МЕНАЏМЕНТ И 
БИЗНИС (студенти бирају 3 од 5)

Математички	методи	у	економији 5

Анализа и ревизија пословања 5

Менаџмент	људских	ресурса 5

Комуникације и пословање 
организације

5

Менаџмента	знања 5

ЗАВРШНИ РАД 15

ДОКТОРСКЕ АКАДЕМСКЕ СТУДИЈЕ

Назив студијског програма:  
Заједнички програм докторских студија 
економских наука.
Докторске	академске	студије	на	Факултету	за	
пословне студије организују се у сарадњи са 
Геоекономским	 факултетом	 Мегатренд	 уни-
верзитета.
По успешном завршетку докторских студија, 
кандидати стичу следеће предметно специфи-
чне компетенције:
•	 	потпуно познају опште и посебне економске 

дисциплине као што су економска анализа, 
статистички и економетријски методи, одр-
живи развој, међународна економија, моне-
тарне и јавне финансије, маркетинг, послов-
но одлучивање и менаџмент, и друга компле-
ментарна знања;

•	 	поседују способност да наведена знања ко-
ристе у решавању практичних проблема уз 
употребу научних метода и поступака;

•	 	у наведеним ужим областима потпуно вла-
дају употребом информационо-комуника-
ционих технологија;

•	 	теоријски и методолошки су оспособљени да 
прате и примењују савремена достигнућа у 
струци;

•	 	повезују	знања	из	различитих	области	савла-
даних у овом програму и тако их примењују.

Докторске	академске	студије	трају	три	године	
–	шест	семестара.
Обим	студија:	180 ЕСПБ.
Звање (научни назив):  
доктор наука – економске науке.

ПРВА ГОДИНА
Семе
стар

EСПБ

Методологија	научноистраживачког	рада 1 10
Математичко-статистички	методи	у	
економији

1 8

Економска анализа 1 12
Изборна група 1*
Међународна	економија	-	теорија	и	
савремена пракса 2 10
Финансије и банкарство

Изборна група 2*

Мерџери,	аквизиције	и	
реструктурирање корпорација

2 10
Менаџмент:	стратегије,	култура	и	
глобализација

Изборна група 3*

Савремено међународно право
2 10

Одрживи	развој
УКУПНО БОДОВА НА ГОДИНИ 60

ДРУГА ГОДИНА

Изборна група 4*
Управљање маркетингом

3 10
Корпоративно управљање
Изборна група 5*
Европска унија

3 10Геоекономија и економска 
дипломатија
Изборна група 6*
Економска историја

3 10
Корпоративне финансије
Пријава и одбрана теме и садржаја 
предлога докторске дисертације

3 10

Припрема, израда и публиковање 
научног чланка

4 20

УКУПНО БОДОВА НА ГОДИНИ 60
ТРЕЋА ГОДИНА
Студијски истраживачки рад на 
изради докторске дисертације

5 20

Израда и одбрана докторске 
дисертације

6 40

УКУПНО БОДОВА НА ГОДИНИ 60
УКУПНО ЕСПБ 180

* Студент бира један од понуђених предмета.

Контакт:

Булевар маршала Толбухина 8,  
11070, Нови Београд

011/220 30 90, 220 30 23

Контакт:

Булевар маршала Толбухина 8,  
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ВЕЋ 30 ГОДИНА КОРАК ИСПРЕД СВИХ!

МАСТЕР АКАДЕМСКЕ ПОСЛОВНЕ СТУДИЈЕ

Назив студијског програма:  
Мастер академске пословне студије. 
Циљ овог студијског програма је продубљи-
вање знања и оспособљавање студената у об-
ласти управљања пословањем предузећа.
Завршетком мастер академских студија, студен-
ти стичу следеће предметно специфичне компе-
тенције: 
•	 	компетентност за израду пројектних задата-

ка и руковођење истраживачким пројектима 
у циљу успешнијег управљања пословањем 
предузећа;

•	 	компетентност за креирање боље организа-
ционе структуре предузећа, смањење трош-
кова, максимизирање профита, испитивање 
тржишта, увођење нових технологија и про-
изводних програма, нову визију предузећа, 
унапређивање маркетиншког стратегијског 
приступа и стратегијског менаџмента.

Обим	студија:	60 ЕСПБ.
Звање: мастер економиста.

ПРВА ГОДИНА ЕСПБ

Методологија	научног	истраживања 7

Микроекономска	анализа 6

Обавезни предмети смера  
МЕЂУНАРОДНО ПОСЛОВАЊЕ

Међународно	пословање 9

Стратегијски маркетинг 8

Изборни предмети смера МЕЂУНАРОДНО 
ПОСЛОВАЊЕ (студенти бирају 3 од 5)

Међународне	финансије	и	
банкарство

5

Финансијска тржишта 5

Менаџмент	у	глобалном	окружењу 5

Управљање истраживањем и 
развојем предузећа

5

Право ЕУ 5

Обавезни предмети смера  
МЕНАЏМЕНТ И БИЗНИС

Стратегијски менаџмент 9

Руковођење и лидерство 8

Изборни предмети смера МЕНАЏМЕНТ И 
БИЗНИС (студенти бирају 3 од 5)

Математички	методи	у	економији 5

Анализа и ревизија пословања 5

Менаџмент	људских	ресурса 5

Комуникације и пословање 
организације

5

Менаџмента	знања 5

ЗАВРШНИ РАД 15

ДОКТОРСКЕ АКАДЕМСКЕ СТУДИЈЕ

Назив студијског програма:  
Заједнички програм докторских студија 
економских наука.
Докторске	академске	студије	на	Факултету	за	
пословне студије организују се у сарадњи са 
Геоекономским	 факултетом	 Мегатренд	 уни-
верзитета.
По успешном завршетку докторских студија, 
кандидати стичу следеће предметно специфи-
чне компетенције:
•	 	потпуно познају опште и посебне економске 

дисциплине као што су економска анализа, 
статистички и економетријски методи, одр-
живи развој, међународна економија, моне-
тарне и јавне финансије, маркетинг, послов-
но одлучивање и менаџмент, и друга компле-
ментарна знања;

•	 	поседују способност да наведена знања ко-
ристе у решавању практичних проблема уз 
употребу научних метода и поступака;

•	 	у наведеним ужим областима потпуно вла-
дају употребом информационо-комуника-
ционих технологија;

•	 	теоријски и методолошки су оспособљени да 
прате и примењују савремена достигнућа у 
струци;

•	 	повезују	знања	из	различитих	области	савла-
даних у овом програму и тако их примењују.

Докторске	академске	студије	трају	три	године	
–	шест	семестара.
Обим	студија:	180 ЕСПБ.
Звање (научни назив):  
доктор наука – економске науке.

ПРВА ГОДИНА
Семе
стар

EСПБ

Методологија	научноистраживачког	рада 1 10
Математичко-статистички	методи	у	
економији

1 8

Економска анализа 1 12
Изборна група 1*
Међународна	економија	-	теорија	и	
савремена пракса 2 10
Финансије и банкарство

Изборна група 2*

Мерџери,	аквизиције	и	
реструктурирање корпорација

2 10
Менаџмент:	стратегије,	култура	и	
глобализација

Изборна група 3*

Савремено међународно право
2 10

Одрживи	развој
УКУПНО БОДОВА НА ГОДИНИ 60

ДРУГА ГОДИНА

Изборна група 4*
Управљање маркетингом

3 10
Корпоративно управљање
Изборна група 5*
Европска унија

3 10Геоекономија и економска 
дипломатија
Изборна група 6*
Економска историја

3 10
Корпоративне финансије
Пријава и одбрана теме и садржаја 
предлога докторске дисертације

3 10

Припрема, израда и публиковање 
научног чланка

4 20

УКУПНО БОДОВА НА ГОДИНИ 60
ТРЕЋА ГОДИНА
Студијски истраживачки рад на 
изради докторске дисертације

5 20

Израда и одбрана докторске 
дисертације

6 40

УКУПНО БОДОВА НА ГОДИНИ 60
УКУПНО ЕСПБ 180

* Студент бира један од понуђених предмета.

Контакт:

Булевар маршала Толбухина 8,  
11070, Нови Београд

011/220 30 90, 220 30 23
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Булевар маршала Толбухина 8,  
11070, Нови Београд

011/220 30 90, 220 30 23


