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ВЕЋ 30 ГОДИНА КОРАК ИСПРЕД СВИХ!

ГЕОЕКОНОМСКИ ФАКУЛТЕТ

МАСТЕР АКАДЕМСКЕ СТУДИЈЕ ДОКТОРСКЕ АКАДЕМСКЕ СТУДИЈЕ

Назив студијског програма:  
Заједнички програм докторских студија економских 
наука.
Докторске академске студије на Геоекономском факул-
тету организују се у сарадњи са Факултетом за пословне 
студије у Београду Мегатренд универзитета. По успеш-
ном завршетку докторских студија, кандидати стичу сле-
деће специфичне компетенције:
•  знања из економских дисциплина опште, међународне 

и пословне економије као што су: економска анализа, 
математичко-статистички методи у економији, одржи-
ви развој, међународна економија, финансије и бан-
карство, корпоративне финансије, управљање и рес-
труктуирање корпорација, економија Европске уније, 
геоекономија и економска дипломатија, маркетинг, ме-
наџмент, и друга комплементарна знања;

•  стичу способност да наведена знања користе у реша-
вању проблема компанија, националних привреда и 
међународних економских односа;

•  у наведеним ужим областима оспособљавају се да ко-
ристе информационо-комуникационе технологије;

•  оспособљени су да теоријски и методолошки прате и 
примењују савремена достигнућа у области међуна-
родне економије.

•  стичу вештину да повезују знања из различитих економ-
ских области у решавању савремених економских про-
блема на микро и макро нивоу;

•  оспособљавају се да непрекидно усвајају и развијају 
вештине у подручју опште, пословне и међународне 
економије.

Докторске академске студије трају три године, тј. шест 
семестара и носе 180 ЕСПБ. Завршетком студија стиче се 
звање (научни назив): доктор наука – економске науке.

ПРОГРАМ - ГЕОЕКОНОМСКЕ И РЕГИОНАЛНЕ СТУДИЈЕ

ОБАВЕЗНИ ПРЕДМЕТИ ЕСПБ

I семестар

1. Методологија научног истраживања 6

2.  Математичко-статистички модели и 
рачунари

6

3. Макроекономска анализа 8

4. Међународна економија 8

5.  Изборни (бира се један од два): 
- Регионална економска географија света 
- Географски информациони системи

7

II семестар

6.  Изборни (бира се један од два): 
- Теорија и пракса економске дипломатије 
- Стратегија одрживог развоја

7

7.  Изборни (бира се један од седам): 
- Макро-економске политике ЕУ 
- Аграрна политика ЕУ 
- Америчка економија 
- Међународни односи Латинске Америке 
- Савремена економија Русије 
- Економија Азије  
- Економија Блиског Истока и Северне Африке

4

ЗАВРШНИ РАД 14

УКУПНО ЕСПБ 60

ПРОГРАМ - ДОКТОРСКЕ СТУДИЈЕ ЕКОНОМСКИХ НАУКА

ПРВА ГОДИНА ЕСПБ

I семестар

1. Методологија научногистраживачког рада 10

2. Математичко-статистички методи у 
економији

8

3. Економска анализа 12

II семестар

4. Изборни (бира се један од два):
-  Међународна економија - теорија и 

савремена пракса
- Финансије и банкарство

10

5. Изборни 2 (бира се један од два):
-  Мерџери, аквизиције и реструктурирање 

корпорација
-  Менаџмент: стратегије, култура и 

глобализација

10

6. Изборни 3 (бира се један од два):
-  Савремено међународно право
-  Одрживи развој

10

ДРУГА ГОДИНА ЕСПБ

III семестар

7. Изборни 4 (бира се један од два):
-  Управљање маркетингом
-  Корпоративно управљање

10

8. Изборни 5 (бира се један од два):
-  Европска унија
- Геоекономија и економска дипломатија

10

9. Изборни 6 (бира се један од два):
-  Економска историја
- Корпоративне финансије

10

Пријава и одбрана теме и садржаја предлога 
докторске дисертације

10

IV семестар

Припрема, израда и публиковање научног 
чланка

20

ТРЕЋА ГОДИНА ЕСПБ

V семестар

Студијски истраживачки рад на изради 
докторске дисертације

20

VI семестар

Израда и одбрана докторске дисертације 40

УКУПНО ЕСПБ 180

Геоекономске и регионалне студије - Мастер програм

Геоекономске и регионалне студије (Сектор Европске 
уније, Сектор Северне и Латинске Америке, Сектор за Ру-
сију и Азију) има тежиште на изучавању макроекономских 
аспеката савремених међународних економских односа, 
при чему се уважавају међународни положај, геополитич-
ке, историјске и социјалне карактеристике појединих ре-
гиона света и националних привреда. 

Програм омогућава да се стекну специфичне стручне ком-
петенције у области економије изабраног региона – Ев-
ропске уније, Северне и Латинске Америке, Русије и Азије. 

Такође, студент се оспособљава за научни рад у области 
геоекономије и регионалних студија, анализу међузавис-
ности националних привреда и региона у савременим гло-
бализованим међународним односима у свету.

Мастер студије трају годину дана, тј. два семестра и носе 60 
ЕСПБ. Завршетком студија стиче се звање (академски на-
зив): мастер економиста, са специјализацијом за одређени 
регион што ће бити назначено у додатку дипломе.

Услов за упис на докторске студије имају студенти који су 
у  претходном школовању, на основним и мастер академ-
ским  студијама, остварили 300 ЕСПБ.

Контакт:  
Булевар маршала Толбухина 8 
11070, Нови Београд

Студентска служба:  
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Геоекономски факултет - ГЕФ основан је 1999. године. 

ГЕФ је у овој години почео са применом концепта Global 
Learning, односно „глобално учење”, који студентима омо-
гућава да стекну одговарајући квантум знања за посло-
вање и живот у различитим крајевима планете: од Европе 
и Русије до Америке, од Латинске Америке до Пацифика, 
Кине, Јапана, итд. Ово је оригинални концепт Џона и Дорис 
Незбит, који се, по први пут, примењује на нашем Геоеко-
номском факултету, те је ГЕФ јединствена високошколска 
институција са оваквим програмом образовања.

Сви програми су акредитовани од стране Комисије за ак-
редитацију и проверу квалитета Републике Србије.

На Геоекономском факултету изводе се следећи акреди-
товани академски студијски програми:

• Основне академске студије (два студијска програма):

 -  Међународна економија и финансије (Сектор Ев-
ропске уније, Сектор Северне и Латинске Америке, 
Сектор за Русију и Азију)

 - Међународна пословна економија (Ваљево)

• Мастер академске студије:

 -  Геоекономске и регионалне студије (Сектор Европ-
ске уније, Сектор Северне и Латинске Америке, 
Сектор за Русију и Азију)

• Докторске студије економских наука

ОСНОВНЕ АКАДЕМСКЕ СТУДИЈЕ
•  Студијски програм Међународна економија и финансије 

(Сектор Европске уније, Сектор Северне и Латинске Аме-
рике, Сектор за Русију и Азију) јединствен је програм 
регионалних геоекономских студија намењен студенти-
ма који желе да стекну примењива аналитичка знања из 
међународне економије, финансија и банкарства разли-
читих региона света. Програм је конципиран на искуст-
вима реномираних универзитета у свету са модерним 
мултидисциплинарним приступом, тако да пружа и знања 
из области друштвено-политичког, научно-технолошког и 
историјског развоја различитих региона света и поједи-
них националних привреда. 

Поред обавезног енглеског језика на прве две године студија, 
студент на преостале две године може да бира један од по-
нуђених страних језика, у зависности од одабраног региона 
који ће изучавати. Студенти се после друге године студија 
могу определити за један од три понуђена региона и то: Ев-
ропска унија, Русија и Азија, Северна и Латинска Америка.
Циљеви студијског програма су:
1.  стицање основних теоријских и практичних знања из об-

ласти међународне економије и финансија;
2.  разумевање савремених кретања у међународној прив-

реди,међународним финансијама и међународном моне-
тарном систему;

3.  упознавање са економским карактеристикама региона 
света и појединих националних привреда, уз приказ њи-
хових политичких, културних, историјских и географских 
специфичности;

4.  разумевање мотива, облика и циљева савремених економ-
ских и монетарних интеграција у свету.

Студије трају четири године, носе 240 ЕСПБ, а по њиховом 
завршетку студент стиче звање (стручни назив) дипломирани 
економиста, са специјализацијом за одређени регион, што ће 
бит назначено у додатку дипломе.
•  Студијски програм Међународна пословна економија 

(Ваљево). Геоекономски факултет, Београд, има у свом 
саставу високошколску јединицу изван седишта – Факул-
тет за пословну економију у Ваљеву. 

На овом факултету се изводи програм ОАС Међународна 
пословна економија који је, такође, мултидисциплинарног 
карактера, али са акцентом на међународним пословним 
студијама. Програм најпре даје основна теоријска и методо-
лошка знања из опште и међународне економије као базу за 
специфична знања из области међународног пословања: ме-
наџмента, маркетинга, финансијског тржишта, технолошког 
менаџмента, као и страних језика – енглеског, који је обаве-
зан на прве две године, и других језика (немачки, италијан-
ски, руски, шпански), који су изборни на последње две године 
студија.
Студије трају четири године и носе 240 ЕСПБ.
Завршетком студија стиче се звање дипломирани економиста.

ПРОГРАМ - МЕЂУНАРОДНА ЕКОНОМИЈА И ФИНАНСИЈЕ
Студије у Београду

8.  Изборни (бира се један од три):
-  Економско-политичка географија Европе
-  Економско-политичка географија Северне и 

Латинске Америке
-  Економско-политичка географија Русије и 

Азије

8

ЧЕТВРТА ГОДИНА ЕСПБ

VII семестар

1. Банкарство 10

2. Међународне економске организације 8

3.  Изборни (бира се један од шест ):
Страни језик за економисте 2А:
немачки, италијански, шпански и руски језик

4

4.  Изборни (бира се један од три):
-  Савремене економије Европе 1
-  Савремене економије Северне и Латинске 

Америке 1
- Савремене економије Русије и Азије 1

9

VIII семестар

5. Јавне финансије 6

6. Међународни финансијски менаџмент 10

7.  Изборни (бира се један од шест ):
Страни језик за економисте 2Б:
немачки, италијански, шпански и руски језик

4

4.  Изборни (бира се један од три):
-  Савремене економије Европе 2
-  Савремене економије Северне и Латинске 

Америке 2
- Савремене економије Русије и Азије 2

9

УКУПНО ЕСПБ 240

ПРОГРАМ - МЕЂУНАРОДНА ПОСЛОВНА ЕКОНОМИЈА
Студије у Ваљеву

ПРВА ГОДИНА ЕСПБ

I семестар

1. Енглески језик 1А 5

2. Информатика 8

3. Математика 8

4. Менаџмент 8

II семестар

5. Енглески језик 1Б 5

6. Маркетинг 8

7. Микроекономија 10

8. Статистика 8

ДРУГА ГОДИНА ЕСПБ

III семестар

1. Енглески језик 2А 3

2. Макроекономија 10

3. Међународна трговина 10

4.  Изборни (бира се један од два ):
- Интеркултурни менаџмент
- Геополитика Србије

5

IV семестар

5. Економија енергетике 7

6. Енглески језик 2Б 3

7. Економија региона света 7

8. Основи финансија и банкарства 10

9.  Изборни (бира се један од два):
- Економија природних ресурса
- Теорије и политике привредног развоја

5

ТРЕЋА ГОДИНА ЕСПБ

V семестар

1. Економска историја света 8

2. Међународна макроекономија 10

3.  Изборни (бира се један од шест):
Страни језик за економисте 1А:
немачки, италијански, шпански и руски

4

4.  Изборни (бира се један од два):
- Компаративни политички системи
- Међународни маркетинг

8

VI семестар

5. Економска дипломатија 8

6. Пословне финансије 10

7.  Изборни (бира се један од шест ):
Страни језик за економисте 1Б:
немачки, италијански, шпански и руски језик

4

Контакт:
Булевар маршала Толбухина 8 
11070, Нови Београд

Студентска служба: 
011 220 31 06
011 220 30 30

ПРВА ГОДИНА ЕСПБ

I семестар

1. Микроекономија 10

2. Математика 7

3. Информатика 9

4. Енглески језик 1А 4

II семестар

5. Статистика 7

6. Маркетинг 9

7. Менаџмент 10

8. Енглески језик 1Б 4

ДРУГА ГОДИНА ЕСПБ

III семестар

1. Пословно право 6

2. Рачуноводство 7

3. Основи међународног пословања 7

4. Енглески језик 2А 4

5.  Изборни предмет 1 (бира се један од два):
- Међународни маркетинг
- Менаџмент операција

7

IV семестар

6. Јавне финансије 9

7. Економија региона света 8

8. Монетарне финансије и банкарство 8

9. Енглески језик 2Б 4

ТРЕЋА ГОДИНА ЕСПБ

V семестар

1. Анализа пословања 9

2. Организационо понашање 8

3. Берзе и финансијска тржишта 8

4.  Изборни предмет 2 (бира се један од два):
- Економија природних ресурса
- Интеркултурни менаџмент

8

VI семестар

5. Међународне економске организације 9

6. Увод у међународне односе 9

7.  Изборни предмет 3 (бира се један од два):
- Основи технолошког менаџмента
- Маркетинг логистика

9

ЧЕТВРТА ГОДИНА ЕСПБ

VII семестар

1. Увод у стратегијски менаџмент 8

2. Управљање пројектима и инвестицијама 8

3.  Изборни предмет 4 (бира се један од 
седам):
Страни језик за економисте 1A:
немачки, италијански, шпански и руски језик

7

4.  Изборни предмет 5 (бира се један од два):
-  Пословне комуникације
-  Односи с јавношћу

7

VIII семестар

5. Основи електронског пословања 6

6.  Изборни предмет 6 (бира се један од 
седам):
Страни језик за економисте 1B:
немачки, италијански, шпански и руски језик

7

7.  Изборни предмет 5 (бира се један од два):
-  Пословна етика
-  Култура менаџмента у организацији

7

Завршни дипломски рад 10

УКУПНО ЕСПБ 240

Контакт:

Поп Лукина 26
14000 Ваљево

014 293 270
014 293 271



Геоекономски факултет - ГЕФ основан је 1999. године. 

ГЕФ је у овој години почео са применом концепта Global 
Learning, односно „глобално учење”, који студентима омо-
гућава да стекну одговарајући квантум знања за посло-
вање и живот у различитим крајевима планете: од Европе 
и Русије до Америке, од Латинске Америке до Пацифика, 
Кине, Јапана, итд. Ово је оригинални концепт Џона и Дорис 
Незбит, који се, по први пут, примењује на нашем Геоеко-
номском факултету, те је ГЕФ јединствена високошколска 
институција са оваквим програмом образовања.

Сви програми су акредитовани од стране Комисије за ак-
редитацију и проверу квалитета Републике Србије.

На Геоекономском факултету изводе се следећи акреди-
товани академски студијски програми:

• Основне академске студије (два студијска програма):

 -  Међународна економија и финансије (Сектор Ев-
ропске уније, Сектор Северне и Латинске Америке, 
Сектор за Русију и Азију)

 - Међународна пословна економија (Ваљево)

• Мастер академске студије:

 -  Геоекономске и регионалне студије (Сектор Европ-
ске уније, Сектор Северне и Латинске Америке, 
Сектор за Русију и Азију)

• Докторске студије економских наука

ОСНОВНЕ АКАДЕМСКЕ СТУДИЈЕ
•  Студијски програм Међународна економија и финансије 

(Сектор Европске уније, Сектор Северне и Латинске Аме-
рике, Сектор за Русију и Азију) јединствен је програм 
регионалних геоекономских студија намењен студенти-
ма који желе да стекну примењива аналитичка знања из 
међународне економије, финансија и банкарства разли-
читих региона света. Програм је конципиран на искуст-
вима реномираних универзитета у свету са модерним 
мултидисциплинарним приступом, тако да пружа и знања 
из области друштвено-политичког, научно-технолошког и 
историјског развоја различитих региона света и поједи-
них националних привреда. 

Поред обавезног енглеског језика на прве две године студија, 
студент на преостале две године може да бира један од по-
нуђених страних језика, у зависности од одабраног региона 
који ће изучавати. Студенти се после друге године студија 
могу определити за један од три понуђена региона и то: Ев-
ропска унија, Русија и Азија, Северна и Латинска Америка.
Циљеви студијског програма су:
1.  стицање основних теоријских и практичних знања из об-

ласти међународне економије и финансија;
2.  разумевање савремених кретања у међународној прив-

реди,међународним финансијама и међународном моне-
тарном систему;

3.  упознавање са економским карактеристикама региона 
света и појединих националних привреда, уз приказ њи-
хових политичких, културних, историјских и географских 
специфичности;

4.  разумевање мотива, облика и циљева савремених економ-
ских и монетарних интеграција у свету.

Студије трају четири године, носе 240 ЕСПБ, а по њиховом 
завршетку студент стиче звање (стручни назив) дипломирани 
економиста, са специјализацијом за одређени регион, што ће 
бит назначено у додатку дипломе.
•  Студијски програм Међународна пословна економија 

(Ваљево). Геоекономски факултет, Београд, има у свом 
саставу високошколску јединицу изван седишта – Факул-
тет за пословну економију у Ваљеву. 

На овом факултету се изводи програм ОАС Међународна 
пословна економија који је, такође, мултидисциплинарног 
карактера, али са акцентом на међународним пословним 
студијама. Програм најпре даје основна теоријска и методо-
лошка знања из опште и међународне економије као базу за 
специфична знања из области међународног пословања: ме-
наџмента, маркетинга, финансијског тржишта, технолошког 
менаџмента, као и страних језика – енглеског, који је обаве-
зан на прве две године, и других језика (немачки, италијан-
ски, руски, шпански), који су изборни на последње две године 
студија.
Студије трају четири године и носе 240 ЕСПБ.
Завршетком студија стиче се звање дипломирани економиста.

ПРОГРАМ - МЕЂУНАРОДНА ЕКОНОМИЈА И ФИНАНСИЈЕ
Студије у Београду

8.  Изборни (бира се један од три):
-  Економско-политичка географија Европе
-  Економско-политичка географија Северне и 

Латинске Америке
-  Економско-политичка географија Русије и 

Азије

8

ЧЕТВРТА ГОДИНА ЕСПБ

VII семестар

1. Банкарство 10

2. Међународне економске организације 8

3.  Изборни (бира се један од шест ):
Страни језик за економисте 2А:
немачки, италијански, шпански и руски језик

4

4.  Изборни (бира се један од три):
-  Савремене економије Европе 1
-  Савремене економије Северне и Латинске 

Америке 1
- Савремене економије Русије и Азије 1

9

VIII семестар

5. Јавне финансије 6

6. Међународни финансијски менаџмент 10

7.  Изборни (бира се један од шест ):
Страни језик за економисте 2Б:
немачки, италијански, шпански и руски језик

4

4.  Изборни (бира се један од три):
-  Савремене економије Европе 2
-  Савремене економије Северне и Латинске 

Америке 2
- Савремене економије Русије и Азије 2

9

УКУПНО ЕСПБ 240

ПРОГРАМ - МЕЂУНАРОДНА ПОСЛОВНА ЕКОНОМИЈА
Студије у Ваљеву

ПРВА ГОДИНА ЕСПБ

I семестар

1. Енглески језик 1А 5

2. Информатика 8

3. Математика 8

4. Менаџмент 8

II семестар

5. Енглески језик 1Б 5

6. Маркетинг 8

7. Микроекономија 10

8. Статистика 8

ДРУГА ГОДИНА ЕСПБ

III семестар

1. Енглески језик 2А 3

2. Макроекономија 10

3. Међународна трговина 10

4.  Изборни (бира се један од два ):
- Интеркултурни менаџмент
- Геополитика Србије

5

IV семестар

5. Економија енергетике 7

6. Енглески језик 2Б 3

7. Економија региона света 7

8. Основи финансија и банкарства 10

9.  Изборни (бира се један од два):
- Економија природних ресурса
- Теорије и политике привредног развоја

5

ТРЕЋА ГОДИНА ЕСПБ

V семестар

1. Економска историја света 8

2. Међународна макроекономија 10

3.  Изборни (бира се један од шест):
Страни језик за економисте 1А:
немачки, италијански, шпански и руски

4

4.  Изборни (бира се један од два):
- Компаративни политички системи
- Међународни маркетинг

8

VI семестар

5. Економска дипломатија 8

6. Пословне финансије 10

7.  Изборни (бира се један од шест ):
Страни језик за економисте 1Б:
немачки, италијански, шпански и руски језик

4

Контакт:
Булевар маршала Толбухина 8 
11070, Нови Београд

Студентска служба: 
011 220 31 06
011 220 30 30

ПРВА ГОДИНА ЕСПБ

I семестар

1. Микроекономија 10

2. Математика 7

3. Информатика 9

4. Енглески језик 1А 4

II семестар

5. Статистика 7

6. Маркетинг 9

7. Менаџмент 10

8. Енглески језик 1Б 4

ДРУГА ГОДИНА ЕСПБ

III семестар

1. Пословно право 6

2. Рачуноводство 7

3. Основи међународног пословања 7

4. Енглески језик 2А 4

5.  Изборни предмет 1 (бира се један од два):
- Међународни маркетинг
- Менаџмент операција

7

IV семестар

6. Јавне финансије 9

7. Економија региона света 8

8. Монетарне финансије и банкарство 8

9. Енглески језик 2Б 4

ТРЕЋА ГОДИНА ЕСПБ

V семестар

1. Анализа пословања 9

2. Организационо понашање 8

3. Берзе и финансијска тржишта 8

4.  Изборни предмет 2 (бира се један од два):
- Економија природних ресурса
- Интеркултурни менаџмент

8

VI семестар

5. Међународне економске организације 9

6. Увод у међународне односе 9

7.  Изборни предмет 3 (бира се један од два):
- Основи технолошког менаџмента
- Маркетинг логистика

9

ЧЕТВРТА ГОДИНА ЕСПБ

VII семестар

1. Увод у стратегијски менаџмент 8

2. Управљање пројектима и инвестицијама 8

3.  Изборни предмет 4 (бира се један од 
седам):
Страни језик за економисте 1A:
немачки, италијански, шпански и руски језик

7

4.  Изборни предмет 5 (бира се један од два):
-  Пословне комуникације
-  Односи с јавношћу

7

VIII семестар

5. Основи електронског пословања 6

6.  Изборни предмет 6 (бира се један од 
седам):
Страни језик за економисте 1B:
немачки, италијански, шпански и руски језик

7

7.  Изборни предмет 5 (бира се један од два):
-  Пословна етика
-  Култура менаџмента у организацији

7

Завршни дипломски рад 10
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Контакт:
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14000 Ваљево
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Геоекономски факултет - ГЕФ основан је 1999. године. 

ГЕФ је у овој години почео са применом концепта Global 
Learning, односно „глобално учење”, који студентима омо-
гућава да стекну одговарајући квантум знања за посло-
вање и живот у различитим крајевима планете: од Европе 
и Русије до Америке, од Латинске Америке до Пацифика, 
Кине, Јапана, итд. Ово је оригинални концепт Џона и Дорис 
Незбит, који се, по први пут, примењује на нашем Геоеко-
номском факултету, те је ГЕФ јединствена високошколска 
институција са оваквим програмом образовања.

Сви програми су акредитовани од стране Комисије за ак-
редитацију и проверу квалитета Републике Србије.

На Геоекономском факултету изводе се следећи акреди-
товани академски студијски програми:

• Основне академске студије (два студијска програма):

 -  Међународна економија и финансије (Сектор Ев-
ропске уније, Сектор Северне и Латинске Америке, 
Сектор за Русију и Азију)

 - Међународна пословна економија (Ваљево)

• Мастер академске студије:

 -  Геоекономске и регионалне студије (Сектор Европ-
ске уније, Сектор Северне и Латинске Америке, 
Сектор за Русију и Азију)

• Докторске студије економских наука

ОСНОВНЕ АКАДЕМСКЕ СТУДИЈЕ
•  Студијски програм Међународна економија и финансије 

(Сектор Европске уније, Сектор Северне и Латинске Аме-
рике, Сектор за Русију и Азију) јединствен је програм 
регионалних геоекономских студија намењен студенти-
ма који желе да стекну примењива аналитичка знања из 
међународне економије, финансија и банкарства разли-
читих региона света. Програм је конципиран на искуст-
вима реномираних универзитета у свету са модерним 
мултидисциплинарним приступом, тако да пружа и знања 
из области друштвено-политичког, научно-технолошког и 
историјског развоја различитих региона света и поједи-
них националних привреда. 

Поред обавезног енглеског језика на прве две године студија, 
студент на преостале две године може да бира један од по-
нуђених страних језика, у зависности од одабраног региона 
који ће изучавати. Студенти се после друге године студија 
могу определити за један од три понуђена региона и то: Ев-
ропска унија, Русија и Азија, Северна и Латинска Америка.
Циљеви студијског програма су:
1.  стицање основних теоријских и практичних знања из об-

ласти међународне економије и финансија;
2.  разумевање савремених кретања у међународној прив-

реди,међународним финансијама и међународном моне-
тарном систему;

3.  упознавање са економским карактеристикама региона 
света и појединих националних привреда, уз приказ њи-
хових политичких, културних, историјских и географских 
специфичности;

4.  разумевање мотива, облика и циљева савремених економ-
ских и монетарних интеграција у свету.

Студије трају четири године, носе 240 ЕСПБ, а по њиховом 
завршетку студент стиче звање (стручни назив) дипломирани 
економиста, са специјализацијом за одређени регион, што ће 
бит назначено у додатку дипломе.
•  Студијски програм Међународна пословна економија 

(Ваљево). Геоекономски факултет, Београд, има у свом 
саставу високошколску јединицу изван седишта – Факул-
тет за пословну економију у Ваљеву. 

На овом факултету се изводи програм ОАС Међународна 
пословна економија који је, такође, мултидисциплинарног 
карактера, али са акцентом на међународним пословним 
студијама. Програм најпре даје основна теоријска и методо-
лошка знања из опште и међународне економије као базу за 
специфична знања из области међународног пословања: ме-
наџмента, маркетинга, финансијског тржишта, технолошког 
менаџмента, као и страних језика – енглеског, који је обаве-
зан на прве две године, и других језика (немачки, италијан-
ски, руски, шпански), који су изборни на последње две године 
студија.
Студије трају четири године и носе 240 ЕСПБ.
Завршетком студија стиче се звање дипломирани економиста.

ПРОГРАМ - МЕЂУНАРОДНА ЕКОНОМИЈА И ФИНАНСИЈЕ
Студије у Београду

8.  Изборни (бира се један од три):
-  Економско-политичка географија Европе
-  Економско-политичка географија Северне и 

Латинске Америке
-  Економско-политичка географија Русије и 

Азије

8

ЧЕТВРТА ГОДИНА ЕСПБ

VII семестар

1. Банкарство 10

2. Међународне економске организације 8

3.  Изборни (бира се један од шест ):
Страни језик за економисте 2А:
немачки, италијански, шпански и руски језик

4

4.  Изборни (бира се један од три):
-  Савремене економије Европе 1
-  Савремене економије Северне и Латинске 

Америке 1
- Савремене економије Русије и Азије 1

9

VIII семестар

5. Јавне финансије 6

6. Међународни финансијски менаџмент 10

7.  Изборни (бира се један од шест ):
Страни језик за економисте 2Б:
немачки, италијански, шпански и руски језик

4

4.  Изборни (бира се један од три):
-  Савремене економије Европе 2
-  Савремене економије Северне и Латинске 

Америке 2
- Савремене економије Русије и Азије 2

9

УКУПНО ЕСПБ 240

ПРОГРАМ - МЕЂУНАРОДНА ПОСЛОВНА ЕКОНОМИЈА
Студије у Ваљеву

ПРВА ГОДИНА ЕСПБ

I семестар

1. Енглески језик 1А 5

2. Информатика 8

3. Математика 8

4. Менаџмент 8

II семестар

5. Енглески језик 1Б 5

6. Маркетинг 8

7. Микроекономија 10

8. Статистика 8

ДРУГА ГОДИНА ЕСПБ

III семестар

1. Енглески језик 2А 3

2. Макроекономија 10

3. Међународна трговина 10

4.  Изборни (бира се један од два ):
- Интеркултурни менаџмент
- Геополитика Србије

5

IV семестар

5. Економија енергетике 7

6. Енглески језик 2Б 3

7. Економија региона света 7

8. Основи финансија и банкарства 10

9.  Изборни (бира се један од два):
- Економија природних ресурса
- Теорије и политике привредног развоја

5

ТРЕЋА ГОДИНА ЕСПБ

V семестар

1. Економска историја света 8

2. Међународна макроекономија 10

3.  Изборни (бира се један од шест):
Страни језик за економисте 1А:
немачки, италијански, шпански и руски

4

4.  Изборни (бира се један од два):
- Компаративни политички системи
- Међународни маркетинг

8

VI семестар

5. Економска дипломатија 8

6. Пословне финансије 10

7.  Изборни (бира се један од шест ):
Страни језик за економисте 1Б:
немачки, италијански, шпански и руски језик

4

Контакт:
Булевар маршала Толбухина 8 
11070, Нови Београд

Студентска служба: 
011 220 31 06
011 220 30 30

ПРВА ГОДИНА ЕСПБ

I семестар

1. Микроекономија 10

2. Математика 7

3. Информатика 9

4. Енглески језик 1А 4

II семестар

5. Статистика 7

6. Маркетинг 9

7. Менаџмент 10

8. Енглески језик 1Б 4

ДРУГА ГОДИНА ЕСПБ

III семестар

1. Пословно право 6

2. Рачуноводство 7

3. Основи међународног пословања 7

4. Енглески језик 2А 4

5.  Изборни предмет 1 (бира се један од два):
- Међународни маркетинг
- Менаџмент операција

7

IV семестар

6. Јавне финансије 9

7. Економија региона света 8

8. Монетарне финансије и банкарство 8

9. Енглески језик 2Б 4

ТРЕЋА ГОДИНА ЕСПБ

V семестар

1. Анализа пословања 9

2. Организационо понашање 8

3. Берзе и финансијска тржишта 8

4.  Изборни предмет 2 (бира се један од два):
- Економија природних ресурса
- Интеркултурни менаџмент

8

VI семестар

5. Међународне економске организације 9

6. Увод у међународне односе 9

7.  Изборни предмет 3 (бира се један од два):
- Основи технолошког менаџмента
- Маркетинг логистика

9

ЧЕТВРТА ГОДИНА ЕСПБ

VII семестар

1. Увод у стратегијски менаџмент 8

2. Управљање пројектима и инвестицијама 8

3.  Изборни предмет 4 (бира се један од 
седам):
Страни језик за економисте 1A:
немачки, италијански, шпански и руски језик

7

4.  Изборни предмет 5 (бира се један од два):
-  Пословне комуникације
-  Односи с јавношћу

7

VIII семестар

5. Основи електронског пословања 6

6.  Изборни предмет 6 (бира се један од 
седам):
Страни језик за економисте 1B:
немачки, италијански, шпански и руски језик

7

7.  Изборни предмет 5 (бира се један од два):
-  Пословна етика
-  Култура менаџмента у организацији

7

Завршни дипломски рад 10

УКУПНО ЕСПБ 240

Контакт:

Поп Лукина 26
14000 Ваљево

014 293 270
014 293 271



Геоекономски факултет - ГЕФ основан је 1999. године. 

ГЕФ је у овој години почео са применом концепта Global 
Learning, односно „глобално учење”, који студентима омо-
гућава да стекну одговарајући квантум знања за посло-
вање и живот у различитим крајевима планете: од Европе 
и Русије до Америке, од Латинске Америке до Пацифика, 
Кине, Јапана, итд. Ово је оригинални концепт Џона и Дорис 
Незбит, који се, по први пут, примењује на нашем Геоеко-
номском факултету, те је ГЕФ јединствена високошколска 
институција са оваквим програмом образовања.

Сви програми су акредитовани од стране Комисије за ак-
редитацију и проверу квалитета Републике Србије.

На Геоекономском факултету изводе се следећи акреди-
товани академски студијски програми:

• Основне академске студије (два студијска програма):

 -  Међународна економија и финансије (Сектор Ев-
ропске уније, Сектор Северне и Латинске Америке, 
Сектор за Русију и Азију)

 - Међународна пословна економија (Ваљево)

• Мастер академске студије:

 -  Геоекономске и регионалне студије (Сектор Европ-
ске уније, Сектор Северне и Латинске Америке, 
Сектор за Русију и Азију)

• Докторске студије економских наука

ОСНОВНЕ АКАДЕМСКЕ СТУДИЈЕ
•  Студијски програм Међународна економија и финансије 

(Сектор Европске уније, Сектор Северне и Латинске Аме-
рике, Сектор за Русију и Азију) јединствен је програм 
регионалних геоекономских студија намењен студенти-
ма који желе да стекну примењива аналитичка знања из 
међународне економије, финансија и банкарства разли-
читих региона света. Програм је конципиран на искуст-
вима реномираних универзитета у свету са модерним 
мултидисциплинарним приступом, тако да пружа и знања 
из области друштвено-политичког, научно-технолошког и 
историјског развоја различитих региона света и поједи-
них националних привреда. 

Поред обавезног енглеског језика на прве две године студија, 
студент на преостале две године може да бира један од по-
нуђених страних језика, у зависности од одабраног региона 
који ће изучавати. Студенти се после друге године студија 
могу определити за један од три понуђена региона и то: Ев-
ропска унија, Русија и Азија, Северна и Латинска Америка.
Циљеви студијског програма су:
1.  стицање основних теоријских и практичних знања из об-

ласти међународне економије и финансија;
2.  разумевање савремених кретања у међународној прив-

реди,међународним финансијама и међународном моне-
тарном систему;

3.  упознавање са економским карактеристикама региона 
света и појединих националних привреда, уз приказ њи-
хових политичких, културних, историјских и географских 
специфичности;

4.  разумевање мотива, облика и циљева савремених економ-
ских и монетарних интеграција у свету.

Студије трају четири године, носе 240 ЕСПБ, а по њиховом 
завршетку студент стиче звање (стручни назив) дипломирани 
економиста, са специјализацијом за одређени регион, што ће 
бит назначено у додатку дипломе.
•  Студијски програм Међународна пословна економија 

(Ваљево). Геоекономски факултет, Београд, има у свом 
саставу високошколску јединицу изван седишта – Факул-
тет за пословну економију у Ваљеву. 

На овом факултету се изводи програм ОАС Међународна 
пословна економија који је, такође, мултидисциплинарног 
карактера, али са акцентом на међународним пословним 
студијама. Програм најпре даје основна теоријска и методо-
лошка знања из опште и међународне економије као базу за 
специфична знања из области међународног пословања: ме-
наџмента, маркетинга, финансијског тржишта, технолошког 
менаџмента, као и страних језика – енглеског, који је обаве-
зан на прве две године, и других језика (немачки, италијан-
ски, руски, шпански), који су изборни на последње две године 
студија.
Студије трају четири године и носе 240 ЕСПБ.
Завршетком студија стиче се звање дипломирани економиста.

ПРОГРАМ - МЕЂУНАРОДНА ЕКОНОМИЈА И ФИНАНСИЈЕ
Студије у Београду

8.  Изборни (бира се један од три):
-  Економско-политичка географија Европе
-  Економско-политичка географија Северне и 

Латинске Америке
-  Економско-политичка географија Русије и 

Азије

8

ЧЕТВРТА ГОДИНА ЕСПБ

VII семестар

1. Банкарство 10

2. Међународне економске организације 8

3.  Изборни (бира се један од шест ):
Страни језик за економисте 2А:
немачки, италијански, шпански и руски језик

4

4.  Изборни (бира се један од три):
-  Савремене економије Европе 1
-  Савремене економије Северне и Латинске 

Америке 1
- Савремене економије Русије и Азије 1

9

VIII семестар

5. Јавне финансије 6

6. Међународни финансијски менаџмент 10

7.  Изборни (бира се један од шест ):
Страни језик за економисте 2Б:
немачки, италијански, шпански и руски језик

4

4.  Изборни (бира се један од три):
-  Савремене економије Европе 2
-  Савремене економије Северне и Латинске 

Америке 2
- Савремене економије Русије и Азије 2

9

УКУПНО ЕСПБ 240

ПРОГРАМ - МЕЂУНАРОДНА ПОСЛОВНА ЕКОНОМИЈА
Студије у Ваљеву

ПРВА ГОДИНА ЕСПБ

I семестар

1. Енглески језик 1А 5

2. Информатика 8

3. Математика 8

4. Менаџмент 8

II семестар

5. Енглески језик 1Б 5

6. Маркетинг 8

7. Микроекономија 10

8. Статистика 8

ДРУГА ГОДИНА ЕСПБ

III семестар

1. Енглески језик 2А 3

2. Макроекономија 10

3. Међународна трговина 10

4.  Изборни (бира се један од два ):
- Интеркултурни менаџмент
- Геополитика Србије

5

IV семестар

5. Економија енергетике 7

6. Енглески језик 2Б 3

7. Економија региона света 7

8. Основи финансија и банкарства 10

9.  Изборни (бира се један од два):
- Економија природних ресурса
- Теорије и политике привредног развоја

5

ТРЕЋА ГОДИНА ЕСПБ

V семестар

1. Економска историја света 8

2. Међународна макроекономија 10

3.  Изборни (бира се један од шест):
Страни језик за економисте 1А:
немачки, италијански, шпански и руски

4

4.  Изборни (бира се један од два):
- Компаративни политички системи
- Међународни маркетинг

8

VI семестар

5. Економска дипломатија 8

6. Пословне финансије 10

7.  Изборни (бира се један од шест ):
Страни језик за економисте 1Б:
немачки, италијански, шпански и руски језик

4

Контакт:
Булевар маршала Толбухина 8 
11070, Нови Београд

Студентска служба: 
011 220 31 06
011 220 30 30

ПРВА ГОДИНА ЕСПБ

I семестар

1. Микроекономија 10

2. Математика 7

3. Информатика 9

4. Енглески језик 1А 4

II семестар

5. Статистика 7

6. Маркетинг 9

7. Менаџмент 10

8. Енглески језик 1Б 4

ДРУГА ГОДИНА ЕСПБ

III семестар

1. Пословно право 6

2. Рачуноводство 7

3. Основи међународног пословања 7

4. Енглески језик 2А 4

5.  Изборни предмет 1 (бира се један од два):
- Међународни маркетинг
- Менаџмент операција

7

IV семестар

6. Јавне финансије 9

7. Економија региона света 8

8. Монетарне финансије и банкарство 8

9. Енглески језик 2Б 4

ТРЕЋА ГОДИНА ЕСПБ

V семестар

1. Анализа пословања 9

2. Организационо понашање 8

3. Берзе и финансијска тржишта 8

4.  Изборни предмет 2 (бира се један од два):
- Економија природних ресурса
- Интеркултурни менаџмент

8

VI семестар

5. Међународне економске организације 9

6. Увод у међународне односе 9

7.  Изборни предмет 3 (бира се један од два):
- Основи технолошког менаџмента
- Маркетинг логистика

9

ЧЕТВРТА ГОДИНА ЕСПБ

VII семестар

1. Увод у стратегијски менаџмент 8

2. Управљање пројектима и инвестицијама 8

3.  Изборни предмет 4 (бира се један од 
седам):
Страни језик за економисте 1A:
немачки, италијански, шпански и руски језик

7

4.  Изборни предмет 5 (бира се један од два):
-  Пословне комуникације
-  Односи с јавношћу

7

VIII семестар

5. Основи електронског пословања 6

6.  Изборни предмет 6 (бира се један од 
седам):
Страни језик за економисте 1B:
немачки, италијански, шпански и руски језик

7

7.  Изборни предмет 5 (бира се један од два):
-  Пословна етика
-  Култура менаџмента у организацији

7

Завршни дипломски рад 10

УКУПНО ЕСПБ 240

Контакт:

Поп Лукина 26
14000 Ваљево

014 293 270
014 293 271



www.megatrend.edu.rs

Булевар маршала Толбухина 8 
11070, Нови Београд 
Телефони:  011/220 31 06 

011/220 30 30 

univerzitet@megatrend.edu.rs

ВЕЋ 30 ГОДИНА КОРАК ИСПРЕД СВИХ!

ГЕОЕКОНОМСКИ ФАКУЛТЕТ

МАСТЕР АКАДЕМСКЕ СТУДИЈЕ ДОКТОРСКЕ АКАДЕМСКЕ СТУДИЈЕ

Назив студијског програма:  
Заједнички програм докторских студија економских 
наука.
Докторске академске студије на Геоекономском факул-
тету организују се у сарадњи са Факултетом за пословне 
студије у Београду Мегатренд универзитета. По успеш-
ном завршетку докторских студија, кандидати стичу сле-
деће специфичне компетенције:
•  знања из економских дисциплина опште, међународне 

и пословне економије као што су: економска анализа, 
математичко-статистички методи у економији, одржи-
ви развој, међународна економија, финансије и бан-
карство, корпоративне финансије, управљање и рес-
труктуирање корпорација, економија Европске уније, 
геоекономија и економска дипломатија, маркетинг, ме-
наџмент, и друга комплементарна знања;

•  стичу способност да наведена знања користе у реша-
вању проблема компанија, националних привреда и 
међународних економских односа;

•  у наведеним ужим областима оспособљавају се да ко-
ристе информационо-комуникационе технологије;

•  оспособљени су да теоријски и методолошки прате и 
примењују савремена достигнућа у области међуна-
родне економије.

•  стичу вештину да повезују знања из различитих економ-
ских области у решавању савремених економских про-
блема на микро и макро нивоу;

•  оспособљавају се да непрекидно усвајају и развијају 
вештине у подручју опште, пословне и међународне 
економије.

Докторске академске студије трају три године, тј. шест 
семестара и носе 180 ЕСПБ. Завршетком студија стиче се 
звање (научни назив): доктор наука – економске науке.

ПРОГРАМ - ГЕОЕКОНОМСКЕ И РЕГИОНАЛНЕ СТУДИЈЕ

ОБАВЕЗНИ ПРЕДМЕТИ ЕСПБ

I семестар

1. Методологија научног истраживања 6

2.  Математичко-статистички модели и 
рачунари

6

3. Макроекономска анализа 8

4. Међународна економија 8

5.  Изборни (бира се један од два): 
- Регионална економска географија света 
- Географски информациони системи

7

II семестар

6.  Изборни (бира се један од два): 
- Теорија и пракса економске дипломатије 
- Стратегија одрживог развоја

7

7.  Изборни (бира се један од седам): 
- Макро-економске политике ЕУ 
- Аграрна политика ЕУ 
- Америчка економија 
- Међународни односи Латинске Америке 
- Савремена економија Русије 
- Економија Азије  
- Економија Блиског Истока и Северне Африке

4

ЗАВРШНИ РАД 14

УКУПНО ЕСПБ 60

ПРОГРАМ - ДОКТОРСКЕ СТУДИЈЕ ЕКОНОМСКИХ НАУКА

ПРВА ГОДИНА ЕСПБ

I семестар

1. Методологија научногистраживачког рада 10

2. Математичко-статистички методи у 
економији

8

3. Економска анализа 12

II семестар

4. Изборни (бира се један од два):
-  Међународна економија - теорија и 

савремена пракса
- Финансије и банкарство

10

5. Изборни 2 (бира се један од два):
-  Мерџери, аквизиције и реструктурирање 

корпорација
-  Менаџмент: стратегије, култура и 

глобализација

10

6. Изборни 3 (бира се један од два):
-  Савремено међународно право
-  Одрживи развој

10

ДРУГА ГОДИНА ЕСПБ

III семестар

7. Изборни 4 (бира се један од два):
-  Управљање маркетингом
-  Корпоративно управљање

10

8. Изборни 5 (бира се један од два):
-  Европска унија
- Геоекономија и економска дипломатија

10

9. Изборни 6 (бира се један од два):
-  Економска историја
- Корпоративне финансије

10

Пријава и одбрана теме и садржаја предлога 
докторске дисертације

10

IV семестар

Припрема, израда и публиковање научног 
чланка

20

ТРЕЋА ГОДИНА ЕСПБ

V семестар

Студијски истраживачки рад на изради 
докторске дисертације

20

VI семестар

Израда и одбрана докторске дисертације 40

УКУПНО ЕСПБ 180

Геоекономске и регионалне студије - Мастер програм

Геоекономске и регионалне студије (Сектор Европске 
уније, Сектор Северне и Латинске Америке, Сектор за Ру-
сију и Азију) има тежиште на изучавању макроекономских 
аспеката савремених међународних економских односа, 
при чему се уважавају међународни положај, геополитич-
ке, историјске и социјалне карактеристике појединих ре-
гиона света и националних привреда. 

Програм омогућава да се стекну специфичне стручне ком-
петенције у области економије изабраног региона – Ев-
ропске уније, Северне и Латинске Америке, Русије и Азије. 

Такође, студент се оспособљава за научни рад у области 
геоекономије и регионалних студија, анализу међузавис-
ности националних привреда и региона у савременим гло-
бализованим међународним односима у свету.

Мастер студије трају годину дана, тј. два семестра и носе 60 
ЕСПБ. Завршетком студија стиче се звање (академски на-
зив): мастер економиста, са специјализацијом за одређени 
регион што ће бити назначено у додатку дипломе.

Услов за упис на докторске студије имају студенти који су 
у  претходном школовању, на основним и мастер академ-
ским  студијама, остварили 300 ЕСПБ.

Контакт:  
Булевар маршала Толбухина 8 
11070, Нови Београд

Студентска служба:  
011 220 30 90 
011 220 30 23

Контакт:  
Булевар маршала Толбухина 8 
11070, Нови Београд

Студентска служба:  
011 220 30 90 
011 220 30 23
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ВЕЋ 30 ГОДИНА КОРАК ИСПРЕД СВИХ!

ГЕОЕКОНОМСКИ ФАКУЛТЕТ

МАСТЕР АКАДЕМСКЕ СТУДИЈЕ ДОКТОРСКЕ АКАДЕМСКЕ СТУДИЈЕ

Назив студијског програма:  
Заједнички програм докторских студија економских 
наука.
Докторске академске студије на Геоекономском факул-
тету организују се у сарадњи са Факултетом за пословне 
студије у Београду Мегатренд универзитета. По успеш-
ном завршетку докторских студија, кандидати стичу сле-
деће специфичне компетенције:
•  знања из економских дисциплина опште, међународне 

и пословне економије као што су: економска анализа, 
математичко-статистички методи у економији, одржи-
ви развој, међународна економија, финансије и бан-
карство, корпоративне финансије, управљање и рес-
труктуирање корпорација, економија Европске уније, 
геоекономија и економска дипломатија, маркетинг, ме-
наџмент, и друга комплементарна знања;

•  стичу способност да наведена знања користе у реша-
вању проблема компанија, националних привреда и 
међународних економских односа;

•  у наведеним ужим областима оспособљавају се да ко-
ристе информационо-комуникационе технологије;

•  оспособљени су да теоријски и методолошки прате и 
примењују савремена достигнућа у области међуна-
родне економије.

•  стичу вештину да повезују знања из различитих економ-
ских области у решавању савремених економских про-
блема на микро и макро нивоу;

•  оспособљавају се да непрекидно усвајају и развијају 
вештине у подручју опште, пословне и међународне 
економије.

Докторске академске студије трају три године, тј. шест 
семестара и носе 180 ЕСПБ. Завршетком студија стиче се 
звање (научни назив): доктор наука – економске науке.

ПРОГРАМ - ГЕОЕКОНОМСКЕ И РЕГИОНАЛНЕ СТУДИЈЕ

ОБАВЕЗНИ ПРЕДМЕТИ ЕСПБ

I семестар

1. Методологија научног истраживања 6

2.  Математичко-статистички модели и 
рачунари

6

3. Макроекономска анализа 8

4. Међународна економија 8

5.  Изборни (бира се један од два): 
- Регионална економска географија света 
- Географски информациони системи

7

II семестар

6.  Изборни (бира се један од два): 
- Теорија и пракса економске дипломатије 
- Стратегија одрживог развоја

7

7.  Изборни (бира се један од седам): 
- Макро-економске политике ЕУ 
- Аграрна политика ЕУ 
- Америчка економија 
- Међународни односи Латинске Америке 
- Савремена економија Русије 
- Економија Азије  
- Економија Блиског Истока и Северне Африке

4

ЗАВРШНИ РАД 14

УКУПНО ЕСПБ 60

ПРОГРАМ - ДОКТОРСКЕ СТУДИЈЕ ЕКОНОМСКИХ НАУКА

ПРВА ГОДИНА ЕСПБ

I семестар

1. Методологија научногистраживачког рада 10

2. Математичко-статистички методи у 
економији

8

3. Економска анализа 12

II семестар

4. Изборни (бира се један од два):
-  Међународна економија - теорија и 

савремена пракса
- Финансије и банкарство

10

5. Изборни 2 (бира се један од два):
-  Мерџери, аквизиције и реструктурирање 

корпорација
-  Менаџмент: стратегије, култура и 

глобализација

10

6. Изборни 3 (бира се један од два):
-  Савремено међународно право
-  Одрживи развој

10

ДРУГА ГОДИНА ЕСПБ

III семестар

7. Изборни 4 (бира се један од два):
-  Управљање маркетингом
-  Корпоративно управљање

10

8. Изборни 5 (бира се један од два):
-  Европска унија
- Геоекономија и економска дипломатија

10

9. Изборни 6 (бира се један од два):
-  Економска историја
- Корпоративне финансије

10

Пријава и одбрана теме и садржаја предлога 
докторске дисертације

10

IV семестар

Припрема, израда и публиковање научног 
чланка

20

ТРЕЋА ГОДИНА ЕСПБ

V семестар

Студијски истраживачки рад на изради 
докторске дисертације

20

VI семестар

Израда и одбрана докторске дисертације 40

УКУПНО ЕСПБ 180

Геоекономске и регионалне студије - Мастер програм

Геоекономске и регионалне студије (Сектор Европске 
уније, Сектор Северне и Латинске Америке, Сектор за Ру-
сију и Азију) има тежиште на изучавању макроекономских 
аспеката савремених међународних економских односа, 
при чему се уважавају међународни положај, геополитич-
ке, историјске и социјалне карактеристике појединих ре-
гиона света и националних привреда. 

Програм омогућава да се стекну специфичне стручне ком-
петенције у области економије изабраног региона – Ев-
ропске уније, Северне и Латинске Америке, Русије и Азије. 

Такође, студент се оспособљава за научни рад у области 
геоекономије и регионалних студија, анализу међузавис-
ности националних привреда и региона у савременим гло-
бализованим међународним односима у свету.

Мастер студије трају годину дана, тј. два семестра и носе 60 
ЕСПБ. Завршетком студија стиче се звање (академски на-
зив): мастер економиста, са специјализацијом за одређени 
регион што ће бити назначено у додатку дипломе.

Услов за упис на докторске студије имају студенти који су 
у  претходном школовању, на основним и мастер академ-
ским  студијама, остварили 300 ЕСПБ.

Контакт:  
Булевар маршала Толбухина 8 
11070, Нови Београд

Студентска служба:  
011 220 30 90 
011 220 30 23

Контакт:  
Булевар маршала Толбухина 8 
11070, Нови Београд

Студентска служба:  
011 220 30 90 
011 220 30 23
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ГЕОЕКОНОМСКИ ФАКУЛТЕТ

МАСТЕР АКАДЕМСКЕ СТУДИЈЕ ДОКТОРСКЕ АКАДЕМСКЕ СТУДИЈЕ

Назив студијског програма:  
Заједнички програм докторских студија економских 
наука.
Докторске академске студије на Геоекономском факул-
тету организују се у сарадњи са Факултетом за пословне 
студије у Београду Мегатренд универзитета. По успеш-
ном завршетку докторских студија, кандидати стичу сле-
деће специфичне компетенције:
•  знања из економских дисциплина опште, међународне 

и пословне економије као што су: економска анализа, 
математичко-статистички методи у економији, одржи-
ви развој, међународна економија, финансије и бан-
карство, корпоративне финансије, управљање и рес-
труктуирање корпорација, економија Европске уније, 
геоекономија и економска дипломатија, маркетинг, ме-
наџмент, и друга комплементарна знања;

•  стичу способност да наведена знања користе у реша-
вању проблема компанија, националних привреда и 
међународних економских односа;

•  у наведеним ужим областима оспособљавају се да ко-
ристе информационо-комуникационе технологије;

•  оспособљени су да теоријски и методолошки прате и 
примењују савремена достигнућа у области међуна-
родне економије.

•  стичу вештину да повезују знања из различитих економ-
ских области у решавању савремених економских про-
блема на микро и макро нивоу;

•  оспособљавају се да непрекидно усвајају и развијају 
вештине у подручју опште, пословне и међународне 
економије.

Докторске академске студије трају три године, тј. шест 
семестара и носе 180 ЕСПБ. Завршетком студија стиче се 
звање (научни назив): доктор наука – економске науке.

ПРОГРАМ - ГЕОЕКОНОМСКЕ И РЕГИОНАЛНЕ СТУДИЈЕ

ОБАВЕЗНИ ПРЕДМЕТИ ЕСПБ

I семестар

1. Методологија научног истраживања 6

2.  Математичко-статистички модели и 
рачунари

6

3. Макроекономска анализа 8

4. Међународна економија 8

5.  Изборни (бира се један од два): 
- Регионална економска географија света 
- Географски информациони системи

7

II семестар

6.  Изборни (бира се један од два): 
- Теорија и пракса економске дипломатије 
- Стратегија одрживог развоја

7

7.  Изборни (бира се један од седам): 
- Макро-економске политике ЕУ 
- Аграрна политика ЕУ 
- Америчка економија 
- Међународни односи Латинске Америке 
- Савремена економија Русије 
- Економија Азије  
- Економија Блиског Истока и Северне Африке

4

ЗАВРШНИ РАД 14

УКУПНО ЕСПБ 60

ПРОГРАМ - ДОКТОРСКЕ СТУДИЈЕ ЕКОНОМСКИХ НАУКА

ПРВА ГОДИНА ЕСПБ

I семестар

1. Методологија научногистраживачког рада 10

2. Математичко-статистички методи у 
економији

8

3. Економска анализа 12

II семестар

4. Изборни (бира се један од два):
-  Међународна економија - теорија и 

савремена пракса
- Финансије и банкарство

10

5. Изборни 2 (бира се један од два):
-  Мерџери, аквизиције и реструктурирање 

корпорација
-  Менаџмент: стратегије, култура и 

глобализација

10

6. Изборни 3 (бира се један од два):
-  Савремено међународно право
-  Одрживи развој

10

ДРУГА ГОДИНА ЕСПБ

III семестар

7. Изборни 4 (бира се један од два):
-  Управљање маркетингом
-  Корпоративно управљање

10

8. Изборни 5 (бира се један од два):
-  Европска унија
- Геоекономија и економска дипломатија

10

9. Изборни 6 (бира се један од два):
-  Економска историја
- Корпоративне финансије

10

Пријава и одбрана теме и садржаја предлога 
докторске дисертације

10

IV семестар

Припрема, израда и публиковање научног 
чланка

20

ТРЕЋА ГОДИНА ЕСПБ

V семестар

Студијски истраживачки рад на изради 
докторске дисертације

20

VI семестар

Израда и одбрана докторске дисертације 40

УКУПНО ЕСПБ 180

Геоекономске и регионалне студије - Мастер програм

Геоекономске и регионалне студије (Сектор Европске 
уније, Сектор Северне и Латинске Америке, Сектор за Ру-
сију и Азију) има тежиште на изучавању макроекономских 
аспеката савремених међународних економских односа, 
при чему се уважавају међународни положај, геополитич-
ке, историјске и социјалне карактеристике појединих ре-
гиона света и националних привреда. 

Програм омогућава да се стекну специфичне стручне ком-
петенције у области економије изабраног региона – Ев-
ропске уније, Северне и Латинске Америке, Русије и Азије. 

Такође, студент се оспособљава за научни рад у области 
геоекономије и регионалних студија, анализу међузавис-
ности националних привреда и региона у савременим гло-
бализованим међународним односима у свету.

Мастер студије трају годину дана, тј. два семестра и носе 60 
ЕСПБ. Завршетком студија стиче се звање (академски на-
зив): мастер економиста, са специјализацијом за одређени 
регион што ће бити назначено у додатку дипломе.

Услов за упис на докторске студије имају студенти који су 
у  претходном школовању, на основним и мастер академ-
ским  студијама, остварили 300 ЕСПБ.

Контакт:  
Булевар маршала Толбухина 8 
11070, Нови Београд

Студентска служба:  
011 220 30 90 
011 220 30 23

Контакт:  
Булевар маршала Толбухина 8 
11070, Нови Београд

Студентска служба:  
011 220 30 90 
011 220 30 23


