Б. ИЗБОР МОДУЛА И ПРЕДМЕТА ЗА ПОЛАГАЊЕ КВАЛИФИКАЦИОНОГ И ПРИЈЕМНОГ
ИСПИТА
Изабрани предмети за полагање
КВАЛИФИКАЦИОНОГ ИСПИТА**

ИЗАБРАНИ МОДУЛ*

(___) МАКРОЕКОНОМИЈА

(__) РАЧУНОВОДСТВО

(___) ФИНАНСИЈЕ И
БАНКАРСТВО

(___) ПОСЛОВНО
УПРАВЉАЊЕ

Изабрани предмети за полагање
ПРИЈЕМНОГ ИСПИТА***

1. Методологија економских наука

1. Методологија економских наука

2. Микро и макроекономска анализа

2. Микро и макроекономска анализа

3. Савремене економске теорије

3. Савремене економске теорије

1. Стратегијско управљачко рачуноводство

1. Стратегијско управљачко рачуноводство

2. Финансијско извештавање

2. Финансијско извештавање

3. Стратегијски финансијски менаџмент

3. Стратегијски финансијски менаџмент

1. Банкарство

1. Банкарство

2. Монетарни и фискални менаџмент

2. Монетарни и фискални менаџмент

3. Микроструктура финансијских тржишта

3. Микроструктура финансијских тржишта

1.

Стратегија раста и развоја предузећа

1. Стратегија раста и развоја предузећа

2.

Менаџмент организационих промена

2. Менаџмент организационих промена

3.

Релациони маркетинг

3. Релациони маркетинг

4.

Управљање ланцима снабдевања

4. Управљање ланцима снабдевања

5.

Међународне финансије

5. Међународне финансије

6. Банкарство

6. Банкарство

7. Валоризација туристичког потенцијала

7. Валоризација туристичког потенцијала

8. Стратегијска контрола предузећа

8. Стратегијска контрола предузећа

9. Маркетинг услуга

9. Маркетинг услуга

10. Међународни менаџмент људских ресурса

10. Међународни менаџмент људских ресурса

11. Регионална економија

11. Регионална економија

12. Туризам и животна средина

12. Туризам и животна средина

*
кандидат бира највише два модула од четири, по редоследу приоритета жеље. Акредитовани модули су: Макроекономија (7 студената);
Рачуноводство (8 студената); Финансије и банкарство (10 студената); Пословно управљање (10 студената). Уписти у загради испред назива модула
редне бројеве 1 и 2, по редоследу приоритета жеља уписа.
**
Кандидати који сходно условима конкурса полажу квалификационе испите бирају по један од предмета са сваког од модула за који су се
пријавили (укупно два предмета – заокруживањем редног броја испред назива предмета)
***
Сви кандидати који испуњавају услове конкурисања полажу пријемни испит из два предмета. Кандидат бира по један испит са сваког модула
за који конкурише за упис. Кандидати који имају обавезу полагања квалификационог испита, не могу изабрати исте предмете за полагање и пријемног
испита. (заокружити редни број испред назива предмета)

