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На основу члана 120. Статута Економског факултета у Нишу, Наставнонаучно веће Факултета на II седници одржаној 27.11.2014. године донело је
ОДЛУКУ
о усвајању ужих научних области којима припадају предмети на основним
студијама, основним академским и дипломским академским студијама
Економског факултета у Нишу
I
Усвајају се уже научне области којима припадају предмети на основним
студијама, основним академским и дипломским академским студијама Економског
факултета у Нишу:
Општа економска теорија:
 Основи економије
 Политичка економија
 Методологија економских наука
 Друштвена економика
 Економске доктрине
 Економика транзиције
 Савремене економске теорије
Микроекономија:
 Микроекономија
 Микроекономска анализа
 Теорија и политика цена
 Микро и макро економска анализа
Макроекономија:
 Макроекономија
 Економија јавног сектора
 Теорија привредног развоја
 Теорија и политика привредног развоја
 Микро и макро економска анализа
 Економија капитала и финансирање развоја
 Макроекономија отворене привреде
 Макроекономска политика и развој

Међународна економија:
 Међународна економија
 Менаџмент у спољној трговини
 Међународне финансије
 Међународни економски односи
 Европска заједница
 Међународне пословне технике
Социологија:
 Социологија
 Социологија рада
Философија:
 Основи философије
 Философија економије
Пословне финансије, рачуноводство и ревизија:
 Финансијско рачуноводство
 Управљачко рачуноводство
 Теорија и анализа биланса
 Пословне финансије
 Ревизија
 Специјална рачуноводства
 Специјални биланси
 Финансијско извештавање
 Рачуноводствено вредновање финансијских инструмената
 Опште рачуноводство и ревизија
 Рачуноводство трошкова
 Стратегијско управљачко рачуноводство
 Менаџмент перформанси
 Међународно пословно финансирање
 Управљање међународним пројектима и предузетништво
 Пословно и финансијско реструктурирање предузећа
 Управљање ризиком и осигурање
 Стратегијски финансијски менаџмент
 Ревизија јавног сектора
 Буџетско рачуноводство
 Рачуноводство финансијских институција
Математика у економији:
 Математика
 Економске функције
 Финансијка и актуарска математика





Финансијска математика
Актуарско моделирање
Математичке методе у економији

Економска статистика, примена математичких и статистичких метода у
економским истраживањима:
 Операциона истраживања
 Статистика
 Статистичка анализа у маркетингу
 Теорија одлучивања
 Статистичка контрола процеса
 Актуарско моделирање
 Финансијска и актуарска математика
Информатика, информатика и кибернетика у економији:
 Информатика
 Електронско пословање
 Управљање електронским пословањем предузећа
 Пословни информациони системи
Пословно управљање:
 Управљање ресурсима предузећа
 Пословна етика
 Управљање људским ресурсима
 Основи менаџмента
 Основи организације
 Организација предузећа
 Менаџмент организационих промена
 Маркетинг
 Понашање потрошача
 Тржишно комуницирање
 Маркетинг комуницирање
 Релациони маркетинг
 Међународни маркетинг
 Анализа пословних перформанси
 Корпоративно управљање
 Економика предузећа 1
 Економка предузећа 2
 Управљање интелектуалним капиталом
 Економија одлучивања
 Систем стратегијске контроле перформанси
 Планирање и развојна политика предузећа
 Планирање и политика предузећа
 Стратегијски менаџмент






















Стратегија раста и развоја предузећа
Управљање производњом
Управљање ланцима снабдевања
Корпоративне стратегије
Управљање пословном логистиком
Стратегијски менаџмент логистике
Међународна логистика
Канали маркетинга
Логистика и међународни транспорт
Међународни маркетинг и регионална тржишта
Агенцијско пословање
Менаџмент и људски ресурси
Управљање пословним перформансама
Предузетништво
Стратегијска контрола предузећа
Менаџмент малих и средњих предузећа
Управљање пословним процесима
Међународни менаџмент људских ресурса
Маркетинг услуга
Риверсна логистика

Трговинско право:
 Привредно право
 Право међународне трговине
 Банкарско право
 Право унутрашњег тржишта Европске уније
 Међународно право и опорезивање
 Право Европске уније
Економска географија:
 Економскагеографија
 Регионална географија света
 Туристичка географија са основама туризма
 Валоризација туристичког потенцијала
 Валоризација просторног потенцијала
 Туризам и животна средина
Привредни развој и економска политика:
 Национална економија
 Економска политика
 Регионална економиј
 Економика пољопривреде
 Аграрни менаџмент
 Аграрна политика













Економика индустрије
Индустријски менаџмент
Управљање квалитетом
Економка трговине
Трговински менаџмент
Трговински маркетинг
Економика туризма
Менаџмент у туризму
Економија одрживог развоја
Макроекономска политика и развој
Интернационализација малопродаје

Финансије, банкарство и осигурање:
 Монетарна економија
 Јавне финансије
 Финансијска теорија и политика
 Монетарни и фискални менаџмент
 Финансијски систем и финансијске институције
 Финансијска тржишта
 Банкарски менаџмент
 Банкарство
 Берзе и берзанско пословање
 Финансије и банкарство
 Микроструктура финансијских тржишта
 Менаџмент у осигурању
Лингвистика – језик струке:
 Енглески језик
 Руски језик
 Немачки језик
 Француски језик

II
Одлуку објавити у „Билтену Факултета“ и доставити шефовима катедара,
секретару Факултета, Служби за опште послове и архиви Факултета.

ПРЕДСЕДНИК ВЕЋА,
Проф. др Зоран Аранђеловић

