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1. Увод у студијски програм

Економски факултет у Источном Сарајеву образује дипломиране економисте у
складу са савременим и очекиваним захтјевима у школовању ове врсте кадрова.
Приближно исти значај дат је предметима којима се стичу знања о општој економској
теорији, националној привреди и макроекономској политици и предметима којима се
стичу знања из подручија пословне економије. Поред тога, кроз седам предмета
студенти се оспособљавају за квантитативну анализу економских појава и коришћење
савремених рачунарских система. Велики значај дат је и изучавању страних језика.

2. Изјава о разлозима извођења

Разлози извођења студијског програма Економије темеље се на наглашеној тражњи
економиста различитих усмјерења. Неизвијесност и комплексност окружења намећу
нове изазове и траже нова знања, која управо пружа овај студијски програм.
Дипломирани студенти који заврше студије по актуелном наставном плану,
оспособљени су да се успјешно баве макроекономским проблемима, проблемима
предузећа, финансијских институција, трговине, туризма и др. у тржишним условима,
као и да наставе даље стручно или научно усавршавање. Послови са којима ће се они
бавити у оквиру своје струке бројни су у предузећима, државној управи, банкама,
просвјети и разним организацијама.
Студијски програм је коципиран тако да се у свим својим дијеловима базира на
најновијим научним сазнањима на пољу економије. Студијски програм је прилагођен
потребама тржишта рада и усклађен је са студијским програмима који се изводе на
другим универзитетима.
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3. Циљеви студијског програма

Први циклус студијског програма Економија има низ дефинисаних циљева који
воде образовању стручњака који ће имати широк и свестран увид у академска знања и
практичне послове у оквиру економије. Циљ студијског програма Економија јесте да се
студенти оспособе за перманентно усавршавање, те да по пријему на радно мјесто
могу ефикасно, брзо и поуздано прихватати одговорност за повјерени посао и да дају
свој пуни стручни допринос просперитету у радном окружењу и друштву у цјелини.
Специфичнији циљеви учења одређени су за сваки предмет унутар студијског програма
Економија.

4. Исходи учења укупне квалификације

4.1. Циљеви знања

Дипломирани студент економије стећи ће сљедећа знања:
1. базична знања, концепције и стратегије савременог истраживања,
2. знања неопходна за креирање, планирање, остваривање, праћење и контролу

економских и пословних феномена и проблема,
3. знања неопходна за обављање економских и аналитичких послова у

предузећима, профитним и непрофитним организацијама, као и у државним
органима и институцијама, како у домаћим, тако и међународним размјерама,

4. знања неопходна за формулисање и вођење пројеката у свим секторима,
5. знања неопходна за научно-истраживачки рад на институтима и факултетима.

4.2. Циљеви вјештина

Студенти ће овладати сљедећим вјештинама:
1. аналитичке вјештине за ефикасно доношење одлука како на макро тако и на

микро нивоу,
2. овладавање различитим методама рјешавања економских проблема,
3. вјештине истраживачког сналажења,
4. пословног преговарања,
5. правилно се изражавају (усмено и писмено) уз употребу адекватне стручне

терминологије,
6. мултимедијалне презентационе вјештине,
7. да на радном мјесту буду у стању да ефикасно раде у тиму или самостално.

4.3. Компетенције

Од општих знања и способности наши студенти ће стећи и усвојити основне
информације и путоказе о економској науци, како кроз теоријску тако  и практичну
призму. Кроз ова два угла, студент ће бити оспособљен да разумије основне принципе
функционисања и прогресивног развоја, који су од пресудног и опредјељујућег значаја
за животну перспективу појединца, породице, предузетника, малог, средњег или
великог предузећа, профитне и непрофитне организације, државне, међународне или
глобалне организације или институције.
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На тај начин студенти стичу опште компетенције у областима:
- економске теорије (савремене економске теорије, методолошки поступци

економске анализе),
- макроекономије (макроекономски агрегати, макроекономски модели,

макроекономска анализа, економски раст и развој),
- микроекономије (функционисања тржишта роба и услуга, тржишта рада и

капитала),
- економске политике и економског система.

5. Услови за упис на студијски програм

Важећи потребни услови за упис на Економски факултет у Источном Сарајеву су
сљедећи:

- право уписа на први циклус студија Економског факултета имају сва лица која су
завршила четворогодишњу средњу школу у БиХ или у иностранству,  што је
одређено Законом о високом образовању,

- Четворогодишњи програм може бити из било које области, не мора бити
повезан са економијом.

Критериј за упис су успјех у четворогодишњем средњошколском образовању и
резултати на квалификационом испиту из опште културе. Пријава за упис састоји се
углавном од личних података и сви пријављени кандидати полажу квалификациони
испит. Пријемна комисија разматра све пријаве појединачно. У случају да остане
слободних мјеста, организује се други пријемни рок почетком септембра. Лица која су
диплому о средњошколском образовању стекла у иностранству, дужна су приложити
документ о извршеној нострификацији иностраног свједочанства.

6. Врста студија и начин извођења

Студијски програм Економија је додипломски академски студиј, односно студиј
првог цуклуса и организује се као редован или ванредан студиј у сједишту на
Економском факултету Универзитета Источно Сарајево.


