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Стандард 1. Структура студијског програма
Студијски програм садржи елементе утврђене законом (који се детаљно исказују у одговарајућим
стандардима)
Студијски програм – Мастер академске студије Финансије и банкарство (први пут акредитован
07.03.2014.године, године, бр. уверења 612-00-224/2011-04) се организује у једногодишњем
трајању - два семестра, вреднује се са 60 ЕСПБ. Овај програм је намењен студентима који имају
завршене четворогодишње академске студије (240 ЕСПБ).
Студијски програм чине обавезни и изборни предмети. Студент може утицати на структуру
студијског програма са изборним предметима (које сам бира), и самим тим, обликовати свој
академски профил.
Мастер академске студије – Финансије и банкарство обухватају пет обавезних предмета и два
изборна предмета (од укупно 4 понуђених). Обавезни предмети су: Методологија научног
истраживања (5ЕСПБ), Корпоративне финансије (6ЕСПБ), Стратегијски менаџмент (7 ЕСПБ),
Психологија (6ЕСПБ) и Портфолио менаџмент (6ЕСПБ), Стручна пракса (3ЕСПБ), Мастер рад студијски истраживачки рад (9ЕСПБ), Мастер рад – израда и одбрана (5ЕСПБ).. Изборни
предмети су подељени у две изборне групе. Обе изборне групе предмета садрже два изборна
предмета од којих студент бира један изборни предмет.
Изборни предмети – прва група: Пословна анализа (6ЕСПБ) и Квантитативне методе (6ЕСПБ)
Изборни предмети – друга група: Менаџмент у банкарству (7 ЕСПБ) и Монетарни систем ЕУ
(7ЕСПБ).
Бодовна вредност сваког предмета исказана у складу са ЕСПБ приказана у студијском плану и
програму - Табела 5.1.
Структура и садржај курикулума конципирани су у виду програмске флексибилности, која је
базирана на понуди изборних предмета/блокова.
Курикулум омогућава увид студентима у знања, вештине и компетенције које се стичу током
студија, садржи дефинисане основе за самостални истраживачки рад студената, као и предмете
пообиму, садржају и начину реализације.
Структура студијског плана и програма предвиђа разнолике активности студената:
- активна партиципација у настави,
- континуирани консултативни рад,
- истраживачки студијски рад.
Настава на Мастер студијском програму – Финансије и банкарство је интерактивног карактера,
обавезно укључује примере из праксе, подстиче студенте на размишљање и креативност,
самосталност у раду и примену стечених знања. Студенти ће непосредно сарађивати са
предметним наставницима, практично проверавати стечена знања, имати прилику за испољавање
индивидуалне и тимске креативности и развијање критичког мишљења и изражавања. Квалитет
наставног процеса обезбеђује се кроз примену следећих наставно методичких форми: предавања,
менторски рад, самостални рад студената, пројектни рад, рад у малим групама, интерактивна
настава са активним учествовањем студената (дискусије, примери, есеји, решавање проблема,
симулације), писање семинарског рада, консултације, радионице. Стечена знања кандидат може
успешно користити на свом радном месту како за време студија, тако и након њих, а може их
применити и на друге пројекте.
У току трајања предавања студент може да дефинише тему за мастер рад. Пројектни задаци дају
прилику студентима мастер студија да путем практичног рада и истраживања решавају конкретне
проблеме из праксе, уз употребу научних метода и поступака, као и да повезују основна знања из

области трговине и примењују их у свом раду, који коначно обрађују у мастер раду.
Студијски програм је у потпуности конципиран у складу са сличним студијским
програмима на европском образовном простору.
По завршетку мастер студија студент стиче академско звање: мастер економиста
Начин избора предмета из других студијских програма и услови за прелазак са других студијских
програма у оквиру истих или сродних области студија Наставно-научно веће Академије је
утврдило на основу критеријума сходно Закону о високом образовању и Правилнику о упису
студената на студијске програме:





усклађивање садржаја и циљева студијских програма врши се под условима подударности
програма;
упоређивање вредности и обима програма врши се на основу оптерећења израженог кроз
вредност ЕСПБ бодова;
упоређивањем укупног оптерећења лица које подноси захтев за промену студијског
програма у оквиру истих или сродних области студија. На основу овог критеријума
Наставно научно веће Академије ће узети у обзир број недељних часова, предавања, вежби,
семинаре, обављену верификовану праксу од стране наставника и др.

Прилози за стандард 1:
Прилог 1.1.Публикација установе (у штампаном или електронском облику, сајт институције).

Стандард 2. Сврха студијског програма
Студијски програм има јасно дефинисану сврху и улогу у образовном систему, доступну
јавности.
Сврха студијског програма мастер академских студија Финансије и банкарство јесте
образовање студената из области финансија и банкарства, на нивоу мастер академских студија,
које обезбеђују продубљивање знања у следећим областима:
 савремене економске теорије и политике (разумевање начина функционасања
тржишних привреда и њихових импликација на формулисање и вођење економске
политике);
 монетарне политике и јавних финансија
 институција финансијског тржишта и финансијских инструмената,
 банкарског пословања и управљања ризицима у банкарству
 стратегијског менаџмента
 анализе финансијског пословања
 инвестиција у хартије од вредности
Знања стечена на студијском програму Финансије и банкарство студентима пружају
могућност да успешно овладају техникама и вештинама за компетентно решавање кључних
проблема са којима се суочавају привредни субјекти, установе државне институције, профитне
и непрофитне организације у којима ће будући дипломирани студенти бити професионално
ангажовани
Сврха студијског програма је да, на основу продубљених и унапређених методолошких,
теоријских и апликативних сазнања, студенти буду оспособљени за обављање најсложенијих
аналитичких и управљачких активности у организацијама у којима буду радно ангажовани, у
сложеним условима глобалних економских процеса и убрзаног технолошког развоја.
Сврха студијског програма је да студентима пружи квалитетна фундаментална, теоријскометодолошка, научно-стручна и стручно апликативна знања за њихово даље научно
усавршавање као и за укључивање у образовни и научни процес докторских академских
студија.
Прилози за стандард 2:
Прилог 1.1. Публикација установе (у штампаном или електронском облику, сајт институције).

Стандард 3. Циљеви студијског програма
Студијски програм има јасно дефинисане циљеве.

Студијски програм омогућава студентима стицање ширих знања и вештина у области
финансија и банкарства. Она га чине способним да индивидуално и као члан тима решава
конкретне проблеме у области финансија и банкарства.
Циљеви студијског програма су:
 продубљавање теоријских, методолошких и апликативних знања у области
економије, финансијских институција и инструмената, банкарског пословања;
 оспособљавање студената за разумевање и даље проучавање кључних, отворених
питања савремене економске теорије и праксе
 оспособљавање студената за компетентну примену стечених теоријских и
апликативних знања у решавању конкретних проблемских ситуација са којима се, у
свом функционисању, суочавају привредни субјекти,банкарске и финансијске
институције, органи државне управе, у којима ће будући дипломирани студенти
бити радно ангажовани
 оспособљавање студената мастер академских студија да током студија, а пре свега
у оквиру студијског истраживачког рада и приликом израде и одбране завршног
мастер рада, стекну знања и технике за самостално теоријско и практично
сагледавање релевантних проблема савремене науке и праксе у области финансија
и банакарства
 оспособљавње студената да својом самосталним студијским истраживањима дају
допринос одређеној области науке или примени на практичне проблеме, као
крајњем циљу и исходу мастер академских студија, мастер студенти се припремају
за даље академске процесе у оквиру докторских студија.
Прилози за стандард 3:
Прилог 1.1. Публикација установе (у штампаном или електронском облику, сајт институције).

Стандард 4. Компетенције дипломираних студената
Студенти који заврше мастер академске студије Финансије и банкарство, поседоваће опште
компетенције које се односе на:



Способност анализе и синтезе, планирања и организовања, способност решавања
проблема, вештине управљања, способност тимског рада, способност комуникације,
способност примене знања у пракси, способност флексибилног прилагођавања новим
ситуацијама-променама.
 Студенти ће поседовати и предметно-специфичне, односно стручне компетенције који
се датаљније специфицирају у оквиру описа и исхода учења на студијском програму
Финансије и банкарство.
 Студенти ће допунити знања стечена на основним академским студијама у циљу
примене стечених знања и вештина за решавање конкретних проблема у пословном
окружењу на нивоу економских субјеката као и припреме за даљи научно-истраживачки
рад.
 Стечена специфична знања и практичне вештине које им омогућавају решавање
сложених проблема на нивоу предузећа, у банкама и другим финансијским
институцијама, консултантским кућама, брокерско-дилерским друштвима,
осигуравајућим друштвима, пензионим и инвестиционим фондовима. Студенти су
оспособљени за компетентно теоријско и практично сагледавање кључних релација
финансијског и реалног сектора савремене економије.
 Компетенције студената се манифестују кроз оспособљеност студената за стручно и
одговорно управљање релевантним трансакцијама на финансијском пословању у циљу
успешног пословања субјеката у којима обављају одговорне послове, као и укупног
економског развоја.
Студенти су оспособљени за праћење актуелних тенденција у банкарском и финансијском
сектору, у свету и код нас, и за процену и управљање кредитним и тржишним ризицима.
Евиденција : Додатак дипломе - Прилог 4.1

Стандард 5. Курикулум
Студијски програм Финансије и банкарство– мастер академске студије базира се на
савременим сазнањима и достигнућима економске теорије и праксе водећих домаћих и
европских универзитетских центара. Мастер академске студије су једногодишње и реализују се
у оквиру 2 семестара (60 ЕСПБ).
Студијски програм траје 1 годину, 2 семестара по 15 седмица. Студијски програм има 5
обавезних предмета и 2 изборних предмета (од расположивих 4). Предмети се реализују са 3+2,
2+2 и 2+3 часа активне наставе, кроз прилагођавање броја пређених тема и темпа прелажења
тежини појединих тема, тако да сви предмети представљају еквивалентно оптерећење.
Структура курикулума (Табела 5.1б) обухвата све елементе студијског програма: распоред
обавезних и изборних предмета по семестрима, број часова активне наставе, број ЕСПБ
бодова, категоризацију предмета и друге податке. У Књизи предмета (Табела 5.2a.) су за све
предмете дефинисани назив, година и семестар студија, број ЕСПБ бодова, име наставника,
циљ курса са очекиваним исходима, знањима и компетенцијама, предуслови за похађање
предмета, садржај предмета, препоручена литература, методе извођења наставе, начин провере
знања и оцењивања и други подаци.Саставни део курикулума студијског програма је обавезна
Стручна пракса од 90 сати и 3 ЕСПБ бода, обавезан Мастер рад – студијско-истраживачки рад
и Мастер рад – израда и одбрана. Понуђених 2 изборних предмета (од укупно 4) заступљени су
са 33,33%у односу на укупан број ЕСПБ бодова на студијском програму- Извештај о
параметрима студијског програма.
У структури студијског програма испоштован је Стандард о заступљености групе предмета по
типовима у односу на укупан број ЕСПБ бодова Табела 5.4. Академско опште - образовни
предмети 10% (1 предмет) од укупног броја ЕСПБ кредита, теоријско-методолошки 19.17%, (3
предмета) научно-стручних 26,67% (3 предмета) и стручно-апликативни (5 предмета
укључујући Стручну праксу, Мастер рад – студијско-истраживачки рад, Мастер рад – израда и
одбрана рада) односно 44,17% од укупног броја ЕСПБ кредита.
Табеле и Прилози за стандард 4:
Табела 5.1. Распоред предмета по семестрима и годинама студија.
Табела 5.1б. Распоред предмета по семестрима и годинама студија за основне академске
студије
Табела 5.2. Спецификација предмета.
Табела 5.2.а.Књига предмета
Табела 5.3Изборна настава на студијском програму.
Табела 5.4.Листа предмета на студијском програму првог нивоа, по типу предмета
Извештај 1. Извештај о структури студијског програма (овај извештај следи из електронског
формулара и формира се након уноса и обрачуна свих података у електронском формулару).
Прилог 5.1. Књига предмета(у документацији и на сајту институције).
Прилог 5.2. Одлука о прихватању студијског програма од стране стручних органа
високошколске установе.
Прилог 5.3. Програм научноистраживачког односно уметничко истраживачког рада (уз захтев
за акредитацију студијског програма другог степена, мастер акдемских студија).
Прилог.5.4. Решење о акредитацији научноистраживачке организације рада (уз захтев за
акредитацију студијског програма другог степена, мастер акдемских студија).

