ФИНАНСИЈСКО ПОСЛОВАЊЕ И РАЧУНОВОДСТВО
Структура студијског програма
Студијски програм носи назив Финансијско пословање и рачуноводство. Овај програм
основних струковних студија у складу са Болоњском декларацијом и реалним потребама
нашег тржишта рада, као свој основни циљ подразумева стицање знања из области
економских наука и стицање посебних знања из области рачуноводства и финансија.
Студијски програм је програм основних струковних студија. Овај струковни студијски
програм образује економисте који ће бити оспособљени за различите послове из домена
финансијског пословања и рачуноводства. Студијски програм као свој крајњи исход
подразумева стицање адекватних применљивих знања, вештина и способности које ће
студентима омогућити самосталност у обављању специјализованих послова из области
финансија и рачуноводства те стога и директну примену стеченог знања на будућем
радном месту.
Лице које заврши студијски програм основних струковних студија: Финансијско
пословање и рачуноводство, стиче стручни назив: Струковни економиста.
Право уписа на студије имају сва лица која су завршила средње образовање у
трогодишњем или четворогодишњем трајању.
Студијски програм је конципиран у складу са Законом о високом образовању и
Болоњском декларацијом и траје три године (6 семестaра). Завршетком ових студија
студент остварује 180 ЕСПБ бодова, као и право уписивања одговарајућих струковних
специјалистичких студија.
Студијски програм је структуиран тако да на првој години студентима пружи неопходна
фундаментална знања из економије, менаџмента, рачуноводства, правне регулативе,
математике у функцији анализе економских показатеља. На другој, а посебно на трећој
години студија приступа се изучавању предмета који омогућавају стицање стручних и
стручно апликативних знања и вештина из банкарства, финансијских тржишта и
институција, управљачког рачуноводства и анализе финансијских извештаја, осигурања,
јавних финансија, банкарског и финансијског менаџмента. Наставни програми ових
предмета су фокусирани на пружање конкретних и применљивих знања и вештина из
области које су релевантне за данашње успешно пословање у домену финансијског
пословања и рачуноводства.
Студијски програм у свом даљем садржају обухвата све елементе утврђене законом:
- листу обавезних и изборних студијских подручја, односно предмета, са оквирним
садржајем;
- начин извођења студија и потребно време за извођење појединих врста студија;
- бодовну вредност сваког предмета исказану у складу са европским системом преноса
бодова (ЕСПБ);
- предуслове за упис појединих предмета или групе предмета;
- начин избора предмета из других студијских програма;

услове за прелазак са других студијских програма у оквиру истих или сродних области
студија;
- друга питања од значаја за извођење студијског програма.

-

Сврха студијског програма
Сврха студијског програма Финансијско пословање и рачуноводство је да студентима
обезбеди одговарајућа и квалитетна знања у вези са техникама и процесима управљања
финансијама, принципима функционисања финансијских тржишта и институција, као и
методама рачуноводствено-финансијске анализе, односно да оспособи студенте, будуће
струковне економисте, за практичну примену знања стечених из наведених области.
Студијски програм обезбеђује стицање знања и вештина, које су неопходне за рад у
финансијско-рачуноводственом сектору производних и услужних предузећа, као и у
предузећима чија је основна делатност из домена финансија и рачуноводства. Основна
сврха овог студијског програма је обезбеђење младих кадрова који ће бити у стању да
владају вештинама и способностима из области финансијског и рачуноводственог
планирања, анализе, контроле и информисања, система обрачуна трошкова, управљања
финансијама и другим вештинама неопходним за извршавање различитих послова у
области финансија и рачуноводства.
Сврха студијског програма је усклађена са основним задацима и циљевима Високе
пословне школе струковних студија у Новом Саду, на којој се програм и изводи. Као свој
примарни задатак Школа је поставила образовање стручног кадра из области економије,
бизниса и менаџмента, у циљу унапређења стручности у областима које су од посебног
интереса за развој друштвене заједнице и њено ефикасно укључивање у савремене
глобалне токове.
Наставни садржај је усклађен са савременим светским токовима и научним сазнањима из
области рачуноводства и финансијског пословања. Сврха студијског програма је да пружи
студентима адекватан ниво теоријских и практичних знања, како би били оспособљени за
извршавање задатака и доношење пословних одлука. Студенти ће овладати методама и
техникама које ће им омогућити да аналитички и самостално доносе одлуке у
свакодневном пословању. Студенти ће се упознати са теоријом и праксом финансија и
рачуноводства у тржишно развијеним земљама и могућностима примене на финансијском
тржишту Републике Србије.
Савладавањем предвиђених програмских садржаја студенти ће бити оспособљени да
обављају одговарајуће послове у предузећима чија је основна делатност финансијскорачуноводственог карактера, која су све израженије присутна на домаћем транзиционом
тржишту и чија ће присутност извесно расти и у наредном временском периоду. С друге
стране, свршени студенти који ће запослење пронаћи у финансијско-рачуноводственом

сектору производних и услужних предузећа поседоваће одоговарајућа знања и вештине
које ће моћи успешно да имплементирају на пословима на којима ће бити распоређени, а
за којима постоје изражене потребе на тржишту рада.
Циљеви студијског програма
Циљ студијског програма је постизање компетенција и практичних вештина из области
финансијског пословања и рачуноводства што, поред осталог, укључује развој креативних
способности разматрања проблема и способност критичког мишљења, развијање
способности за тимски рад и овладавање специфичним практичним вештинама потребним
за обављање финансијско-рачуноводствених послова.
Основни циљ студијског програма Финансијско пословање и рачуноводство је да
студентима омогући стицање знања и способности за разумевање и примену савремених
метода у домену финансија и рачуноводства.
Циљ је школовање компетентних стручњака оспособљених за професионални приступ
решавању задатака и генерисање интерних информација за потребе доношења адекватних
пословних одлука. Циљ је да се применом савремене теорије и практичних примера
оспособе кадрови за рад у финансијско-рачуноводственом сектору производних и
услужних предузећа, као и у предузећима чија је основна делатност из домена финансија и
рачуноводства.
Циљ студијског програма је образовање кадра који поседује довољно практичног знања у
вези са техникама и процесима управљања финансијама, принципима функционисања
финансијских тржишта и институција, као и методама рачуноводствено-финансијске
анализе.
Концепт програма, његова сврха и структура, постављени су тако да одсликавају неколико
парцијалних, најбитнијих циљева који су у функцији остваривања претходно дефинисаног
примарног циља.
Парцијални циљеви студијског програма Финансијко пословање и рачуноводство су:


Савладавање основа квалитативног и квантитативног истраживања од стране
студената и примена стечених знања у решавању пословних проблема;



Стицање знања из области финансија и рачуноводства која имају велики значај у
савременом условима пословања;



Савладавање метода и техника које ће студентима омогућити да аналитички и
самостално доносе одлуке у свакодневном пословању.

Један од посебних циљева, који је у складу са циљевима образовања студената на Високој
пословној школи струковних студија у Новом Саду, смер Финансијско пословање и
рачуноводство, је оспособљавање студената за константно унапређење сопствених
професионалних потенцијала и даље стручно усавршавање.
Циљеви програма Финансијско пословање и рачуноводство усклађени су са основним
задацима и циљевима Високе пословне школе струковних студија у Новом Саду, а то су:
ширење и стицање знања и вештина које ће студентима омогућити флексибилну и
ефикасну интеграцију у савремене друштвене токове, унапређивање учења и реализовање
програма
континуиране
едукације
и
иновације
знања,
успостављање
мултидисциплинарних студијских програма који се стално прилагођавају најновијим
достигнућима у настави и науци.
Компетенције дипломираних студената
Успешном реализацијом циљева студијског програма Финансијско пословање и
рачуноводство студенти формирају опште и специфичне компетенције, тј. способности
које ће им омогућити да адекватно одговоре изазовима и задацима у својим будућим
занимањима.
Опште компетенције тј. способности односе се на:


Способност анализе, синтезе и предвиђења решења;



Способност развоја индивидуалног, тимског и пројектног концепта рада;



Способност критичког и самокритичког мишљења и приступа;



Способност јасног комуницирања и излагања идеја и решења усмено или у
писаном облику.

Предметно-специфичне компетенције, тј. способности односе се на:


Аналитичко мишљење, самостално расуђивање и решавање конкретних проблема
из финансија и рачуноводства;



Повезивање основних знања из различитих области, као што су: финансије,
рачуноводство, осигурање и математика;



Праћење примене новина у финансијама, рачуноводству, банкарству и осигурању;



Праћење примене извора правила међународног опорезивања и система
националног регулисања међународног опорезивања;



Планирање, припрему и састављање финансијских извештаја;



Разумевања елемента, техника и процеса управљања финансијама, метода
финансијске анализе, анализе процене ризика, метода вредновања предузећа и
анализе финансијских извештаја.



Овладавање системом обрачуна трошкова, буџетирања, проценом билансних
позиција;



Употребу алата за финансијску анализу и планирање, техника анализе и процене
ризика;



Овладавање основним елементима осигурања (премијом, осигураним случајем и
накнадом), различитим врстама осигурања и реосигурања, техникама управљања
ризицима у осигурању, значајем функције осигурања за друштво, савременим
тенденцијама развоја осигурања у свету.

Исход учења
Студијски програм Финансијско пословање и рачуноводство омогућава студентима развој
способности и компетенција за креативно решавање проблема и доношење оперативних
одлука из области финансија, рачуноводства, банкарства и осигурања. Опредељујући се да
заврши студијски програм Финансијско пословање и рачуноводство, студент ће стећи
основна знања за обављање финансијско-рачуноводствених послова у предузећима.
Такође, студенти добијају основна знања из осигурања, банкарског менаџмента, пореског
система, чиме се проширује делокруг послова које могу обављати.

