РЕПУБЛИКА СРБИЈА
УНИВЕРЗИТЕТ У НИШУ
ЕКОНОМСКИ ФАКУЛТЕТ У НИШУ
07.07.2022. године
На основу чл. 82. ст. 1. и 85. Закона о високом образовању и члана 128. Статута
Економског факултета у Нишу, Наставно-научно веће Факултета на седници одржаној
07.07.2022. године донело је
ПРАВИЛНИК
О УПИСУ СТУДЕНАТА НА МАСТЕР АКАДЕМСКЕ СТУДИЈЕ
ЕКОНОМСКОГ ФАКУЛТЕТА У НИШУ
Члан 1.
Овим Правилником ближе се регулишу услови уписа студената на мастер
академске студије на Економском факултету у Нишу, поступак пријављивања кандидата
за упис, начин полагања пријемног испита и сачињавања ранг листе пријављених
кандидата за упис.
1. Услови уписа
Члан 2.
На мастер академске студије може се уписати лице које је завршило основне
академске студије на економском факултету и остварило 240 ЕСПБ бодова, као и лица
која су завршила основне студије на економском факултету по прописима који су важили
до ступања на снагу Закона о високом образовању.
Право уписа имају и лица која су завршила основне академске студије на
неекономским факултетима и остварила 240 ЕСПБ бодова, односно најмање 180 ЕСПБ или
240 ЕСПБ бодова уколико уписују студијски програм Напредна аналитика података у
пословању, под условом да положе пријемни испит.
Право уписа имају и лица која су завршила основне студије на неекономским
факултетима, по прописима који су важили до ступања на снагу Закона о високом
образовању, под условом да положе пријемни испит.
На мастер академске студије, студијски програм Напредна аналитика података у
пословању који се изводи на енглеском језику, може се уписати лице које поседује
одговарајуће знање енглеског језика: Cambridge Advanced Certificate in English (CAE)/
IELTS (International English Language TestingSystem/aaspureao завршено средњошколско
образовање на енглеском језику.
2. Конкурс за упис
Члан 3.
Наставно - научно веће Факултета предлаже Сенату Универзитета број студената за
упис на мастер академске студије.
По добијању сагласности Сената Универзитета, Факултет расписује конкурс за
упис студената за одређену школску годину.
Конкурс за упис садржи: број студената за упис; услове за упис; мерила за

утврђивање редоследа кандидата; поступак за спровођење конкурса, рокове за подношење
приговора на редослед кандидата; висину школарине коју плаћају самофинансирајући
студенти.
3. Пријемни испит
Члан 4.
Пријемни испит обухвата полагање два од понуђена четири предмета од значаја за
модул који се уписује и то:
1. ОПШТА ЕКОНОМИЈА:
•
Основи економије
•
Економске доктрине
•
Микроекономија
•
Економија капитала и финансирање развоја
2. РАЧУНОВОДСТВО, РЕВИЗИЈА И ФИНАНСИЈСКО УПРАВЉАЊЕ:
•
Финансијско рачуноводство
•
Управљачко рачуноводство
•
Теорија и анализа биланса
•
Пословне финансије
3. ФИНАНСИЈЕ БАНКАРСТВО И ОСИГУРАЊЕ:
•
Монетарна економија
•
Финансијски систем и финансијске институције
•
Финансијска тржишта
•
Теорија и анализа биланса
4. МЕНАЏМЕНТ ПРЕДУЗЕЋА:
•
Основи менаџмента
•
Планирање и политика предузећа
•
Управљање ресурсима предузећа
•
Анализа пословних перформанси
5. МАРКЕТИНГ:
•
Маркетинг
•
Стратегијски менаџмент логистике
•
Основи менаџмента
•
Трговински менаџмент
6. МЕЂУНАРОДНИ МЕНАЏМЕНТ:
•
Међународна економија
•
Национална економија
•
Банкарски менаџмент
•
Основи менаџмента
7. МЕНАЏМЕНТ У ТУРИЗМУ:
•
Економска географија
•
Економска политика
•
Економика туризма
•
Менаџмент у туризму.

Пријемни испит на студијском програму Напредна аналитика података у пословању
обухвата полагање два од четири понуђена предмета:
• Статистика
• Математика
• Информатика
• Операциона истраживања
Члан 5.
Пријемни испит се полаже писмено.
Оцењивање на пријемном испиту је од 5 (пет) до 10 (десет), с тим што је оцена 5
(пет) непрелазна.
Члан 6.
Ранг листа за упис сачињава се на следећи начи:
•
За кандидате који су основне академске студије завршили на економском
факултету укључујући и оне који су основне академске студије завршили по прописима
који су важили до ступања на снагу Закона о високом образовању, на основу просечне
оцене остварене на основним студијама;
•
За кандидате који су завршили неекономске факултете, на основу на основу
успеха на претходном нивоу студија и на пријемном испиту.
Члан 7.
Овај Правилник ступа на снагу даном објављивања у "Билтену Факултета".

ПРЕДСЕДНИК ВЕЋА,
Проф. др Тадија Ђукић

Република Србија
УНИВЕРЗИТЕТ У НИШУ
ЕКОНОМСКИ ФАКУЛТЕТ У НИШУ
Бр. 04 –1501
07.07.2022.година
На основу члана 120. Статута Економског факултета у Нишу („Билтен
Факултета“ бр. 209/2018), Наставно-научно веће Факултета на X седници одржаној
07.07.2022. године донело је
ОДЛУКУ
о усвајању Измена и допуна Правилника о упису студената на мастер академске
студије Економског факултета у Нишу на основу препорука Рецензентске
комисије НАТ-а за акредитацију МАС студијског програма АДА – Напредна
аналитика података у пословању

I
Усвајају се изменe и допунe Правилника о упису студената на мастер академске
студије Економског факултета у Нишу, на основу препорука Рецензентске комисије
НАТ-а за акредитацију, МАС студијског програма АДА – Напредна аналитика
података у пословању.
II
Саставни део ове Одлуке је Правилник о упису на мастер академске студије
Економског факултета у Нишу.

III
Одлуку доставити: продекану за наставу, Референту за мастер студије, Служби за
опште послове и архиви Факултета.

ДЕКАН ФАКУЛТЕТА,
проф. др Тадија Ђукић

