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На Економском факултету у Крагујевцу реализују се три нивоа академских
студија:
- Основне академске студије у трајању од четири године – 240 ЕСПБ,
- Мастер академске студије у трајању од једне године – 60 ЕСПБ,
- Докторске академске студије у трајању од три године – 180 ЕСПБ.

1. ОСНОВНЕ АКАДЕМСКЕ СТУДИЈЕ
Студијски програми основних академских студија на Економском факултету
трају четири године (8 семестара), имају укупно 240 ЕСПБ бодова, припадају
пољу друштвено-хуманистичких наука и дају стручни назив „дипломирани
економиста” и „дипломирани пословни информатичар”.
Основне академске студије се реализују кроз следеће студијске програме:
1. Студијски програм ЕКОНОМИЈА И ПОСЛОВНО УПРАВЉАЊЕ (у
поступку акредитације), са излазом „дипломирани економиста“:
- модул 1: Економска политика и развој
- модул 2: Међународна економија и пословање
- модул 3: Финансије, берзе и банкарство
- модул 4: Рачуноводство и пословне финансије
- модул 5: Маркетинг
- модул 6: Менаџмент
- модул 7: Туризам и хотелијерство
2. Студијски програм ПОСЛОВНА ИНФОРМАТИКА (у
акредитације), са излазом „дипломирани пословни информатичар“.
3. Студијски програм ЕКОНОМИЈА
„дипломирани економиста“:
- модул 1: Општа економија
- модул 2: Финансије, берзе и банкарство

(акредитован),

4. Студијски програм ПОСЛОВНА ЕКОНОМИЈА
(акредитован), са излазом „дипломирани економиста“:
- модул 1: Рачуноводство и пословне финансије
- модул 2: Маркетинг
- модул 3: Менаџмент
- модул 4: Туризам и хотелијерство

И

са

поступку

излазом

МЕНАЏМЕНТ

Упис кандидата се врши на основу конкурса који расписује Универзитет у
Крагујевцу, а спроводи Економски факултет. Услови уписа на студијски
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програм и други битни елементи студијског програма и режима студија
прописани су Статутом, Правилником о правилима студија Факултета и
Правилником о упису студената на студијске програме Универзитета у
Крагујевцу.

2.

УСЛОВИ УПИСА У ПРВУ ГОДИНУ ОСНОВНИХ
АКАДЕМСКИХ СТУДИЈА

Приликом подношења докумената на конкурс за упис на основне академске
студије кандидати се опредељују за одговарајући студијски програм, а после
прве године за одговарајући модул.
У прву годину основних студија могу се уписати лица која имају завршену
средњу школу у четворогодишњем трајању.
Редослед кандидата за упис студената утврђује се на основу резултата
постигнутих на пријемном испиту (максимално 60 поена) и општег успеха
кандидата у средњем образовању (максимално 40 поена).
Факултет утврђује ранг листу за све кандидате који испуњавају услове
конкурса. Место на ранг листи одређује да ли кандидат може бити уписан у
прву годину основних академских студија и да ли ће бити финансиран из
буџета или ће плаћати трошкове студија. Ови услови су дефинисани
Конкурсом за упис на Факултет који објављује Министарство просвете и науке
Владе Републике Србије.
Студент који је током претходног школовања био уписан на терет буџета на
неком другом факултету, у прву годину основних академских студија може бити
уписан једино као самофинансирајући.
Полазећи од циља високог образовања прописаног Законом о високом
образовању, и то, да се свим појединцима под једнаким условима омогућава
стицање високог образовања, као и принципа високог образовања прописаног
наведеним законом, о равноправности високошколских установа, економски
факултети чији је оснивач Република Србија потписали су меморандум о
међусобном признавању положених пријемних испита за упис на основне
академске студије. Меморандумом је утврђено да кандидат који је положио
пријемни испит на једном Економском факултету чији је оснивач Република
Србија, може уписати студије на другом економском факултету чији је оснивач
Република Србија на основу поднетог захтева за упис и поднете потврде
факултета о положеном пријемном испиту и о резултату оствареном на
пријемном испиту. Овај кандидат може се уписати само као
самофинансирајући студент, под условом да је остао непопуњен број места за
упис.
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Пријемни испит
Кандидати који конкуришу за упис у I годину основних академских студија у
полажу пријемни испит из 2 предмета по избору од 8 наведених предмета:
1. Основи економије (Политичка економија),
2. Пословна економија (Економика предузећа),
3. Национална економија,
4. Основи статистике,
5. Рачуноводство,
6. Основи филозофије,
7. Социологија,
8. Математика.
За избор предмета
докумената на конкурс.

кандидат

се

опредељује

приликом

подношења

Документа потребна за пријављивање:
 извод из матичне књиге рођених (оригинал са уписаним ЈМБГ и





фотокопија),
сведочанства за сва четири разреда средњег образовања (оригинали и
фотокопије),
диплома о завршном испиту (оригинал и фотокопија),
попуњен образац конкурсне пријаве са уписаном активном е-mail адресом
(образац конкурсне пријаве кандидати добијају на Факултету),
доказ о уплати накнаде за полагање пријемног испита.

НАПОМЕНА: Фотокопије не морају бити оверене!

Документа потребна за упис:
 оригинална документа: диплома, 4 сведочанства и извод из матичне књиге





рођених (са уписаним ЈМБГ),
индекс (попуњен штампаним словима ћириличног писма),
три фотографије формата 3,5 x 4,5 цм
два обрасца ШВ 20,
доказ о уплати школарине за самофинансирајуће студенте.
Годишња школарина за самофинансирајуће студенте може се уплатити
једнократно или у више месечних рата, сходно актима Факултета.
Уплаћена школарина је услов за оверу семестра, излазак на колоквијуме и
полагање испита.
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