Репбулика Србија
УНИВЕРЗИТЕТ У НИШУ
ЕКОНОМСКИ ФАКУЛТЕТ У НИШУ
Бр. 04 - 3289
28.12.2007.године

На основу чл. 127. Закона о високом образовању и Аутентичног тумачења
чл. 127. ст. 1. и 2. Закона о високом образовању датог од стране Народне
Скупштине Републике Србије од 05.11.2007.године и члана 128. Статута
Економског факултета у Нишу, Наставно-научно веће Факултета, у наставку II
седнице одржаном 27.12.2007. године донео је

ПРАВИЛНИК
о усклађивању стечених стручних академских назива који су важили
до ступања на снагу Закона о високом образовању
Члан 1.
Правилником о усклађивању стечених стручних академских назива који су
важили до ступања на снагу Закона о високом образовању (у даљем тексту:
Правилник), уређује се поступак и начин за ускађивање ових назива од ступања на
снагу Закона о високом образовању и утврђују услови за издавање дипломе о
стеченом првом степену високог образовања на Факултету.
1. Усклађивање стручних назива стечених до ступања на снагу Закона о
високом образовању
Члан 2.
Лица која су стекла, или ће стећи, назив дипломираног економисте по
Закону о универзитету имају право на једнак статус са студентима који ће
завршити дипломске академске студије (мастер) по Закону о високом образовању.
У смислу претходног става овог члана и Аутентичног тумачења одредсба
чл. 127. ст. 1. и 2. Закона о високом образовању, датог од стране Народне
скупштине Републике Србије лица која су стекла VII-1 степен стручне спреме –
дипломирани економиста, изједначена су са лицима која заврше дипломске
академске студије (мастер).
Члан 3.
На лични захтев лица која су стекла стручни назив дипломирани економиста
Факултет ће издати уверење да је тај назив изједначен са називом који се стиче

завршавањем дипломских академских студија (мастер), према важећем Закону о
високом образовању.
Члан 4.
Право уписа на дипломске академске студије (мастер) имају и лица која су
дипломирала на другим факултетима (неекономским), уз обавезно полагање
пријемног испита.
Пријемни испит обухвата полагања 2 од 4 понуђена предмета од значаја за
студијски програм (смер) који се уписује, и то:
1.





За студијски програм ОПШТА ЕКОНОМИЈА, понуђени предмети су:
Политичка економија,
Економске доктрине,
Теорија и политика цена и
Теорија привредног развоја.

2. За студијски програм РАЧУНОВОДСТВО, РЕВИЗИЈА И ФИНАНСИЈСКО
УПРАВЉАЊЕ, понуђени предмети су:
 Финансијско рачуноводство,
 Управљачко рачуноводство,
 Теорија и анализа биланса,
 Пословне финансије.
3. За студијски програм ФИНАНСИЈЕ, БАНКАРСТВО и ОСИГУРАЊЕ,
понуђени предмети су:
 Финансијска теорија и политика,
 Банкарство,
 Финансијска тржишта,
 Теорија и анализа биланса.
4. За студијски програм МЕНАЏМЕНТ, смер МЕНАЏМЕНТ ПРЕДУЗЕЋА,
понуђени предмети су:
 Основи менаџмента,
 Планирање и политика предузећа,
 Економика предузећа I,
 Економика предузећа II,
5. За студијски програм МЕНАЏМЕНТ, смер МАРКЕТИНГ, понуђени
предмети су.
 Маркетинг,
 Пословна логистика,
 Основи менаџмента,
 Економика трговине.
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6. За
студијски
програм
МЕНАЏМЕНТ,
МЕНАЏМЕНТ, понуђени предмети су:
 Међународни економски односи,
 Економска политика,
 Банкарство,
 Основи менаџмента.

смер

МЕЂУНАРОДНИ

7. За студијски програм МЕНАЏМЕНТ, смер МЕНАЏМЕНТ У ТРГОВИНИ,
понуђени предмети су:
 Економика трговине,
 Економика индустрије,
 Економика пољопривреде,
 Маркетинг.
8. За студијски програм МЕНАЏМЕНТ, смер МЕНАЏМЕНТ У ТУРИЗМУ,
понуђени предмети су:
 Економска географија,
 Економска политика,
 Економика индустрије,
 Економика пољопривреде.
9. За
студијски
програм
МЕНАЏМЕНТ,
смер
ИНФОРМАЦИОНИ СИСТЕМИ, понуђени предмети су:
 Информатика,
 Статистика,
 Операциона истраживања,
 Основи организације.

МЕНАЏМЕНТ

2. Поступак за утврђивање испуњености услова за издавање дипломе
о стеченом првом степену високог образовања
Члан 5.
Студенти уписани на Факултет, пре ступања на снагу Закона овисоком
образовању, имају право подношења захтева за издавање дипломе о стеченом
првом степену високог образовања до 30.09.2010.године.
Члан 6.
Право на издавање дипломе о стицању првог степена високог образовања и
стручног назива економиста, има студент основних студија, који положи више од
половине испита утврђених наставним планом и програмом, а на основу личног
захтева.
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Студент који је започео студије по наставном плану Факултета из 2000.
године, мора да положи најмање 18 испита, да би остварио право на стицање
дипломе из члана 5. овог Правилника.
Студент који је започео студије по наставним плановима који су важили пре
наставног плана из 2000. године, мора да положи више од половине испита из тог
наставног плана, да би остварио право на издавање дипломе првог степена високог
образовања.
Члан 7.
Диплома о стеченом првом степену високог образовања издаје се на обрасцу
који је важио до ступања на снагу Закона о високом образовању.
Члан 8.
Испуњеност услова за издавање дипломе о стеченом првом степену високог
образовања утврђује комисија коју именује декан Факултета.
На основу извештаја комисије из става 1. овог члана, Факултет издаје
уверење – диплому о стеченом степену образовања.
Општи успех и просечна оцена за ове студенте, утврђује се на исти начин
као и на студијама за стицање високог обрзаовања.
Уверење о стеченом степену образовања потписује декан Факултета, а
диплому, ректор Универзитета и декан Факултета и иста се оверава сувим жигом
Универзитета.
Члан 9.
Студент који поднесе захтев за издавање дипломе о стеченом првом степену
високог обрзаовања, дужан је да на име трошкова провере испуњености услова и
штампање и припрему дипломе, плати накнаду у складу са Ценовником услуга које
Факултет пружа студентима.
Члан 10.
Овај Правилник ступа на снагу даном усвајања од стране Наставно-научног
већа Факултета.
Овај Правилник објавити у "Билтену Факултета".

ПРЕДСЕДНИК ВЕЋА,
Проф.др Борко Крстић
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