
ДОБРОДОШЛИ



ЗАШТО БАШ ЕКОФ?



 Прва високообразовна установа у Србији у области

Део Универзитета у Београду, једном од 400 најбоље рангираних
Универзитета у свету.
Према статистици факултета, 90% наших дипломаца пронађе
запослење у прве три године након дипломирања.
Уколико студент дипломира у року са просеком изнад 8.5,
факултет му обезбеђује прву понуду за посао у року од 90 дана.
 Међународна сарадња са факултетима у Ници, Паризу, Бечу,
Берлину, Барселони итд.

       економије, основана 1937.



ШТА ДОБИЈАМ ОД СТУДИРАЊА
НА ЕКОФУ?



Постоји 3 могућности полагања:
1.Један предмет (прва корпа) – 60 бодова

2.Два предмета (прва и друга корпа) – 40 + 20 бодова
3.Три предмета (друга корпа) – 20 + 20 + 20 бодова

Предмети:
1.Прва корпа: математика, пословна економија, основи

економије, рачунарство и информатика
2.Друга корпа: социологија, географија, историја, опште

образовање и информисаност

ПРИЈЕМНИ ИСПИТ



 Траје 120 (1. и 3. )
или 150 минута (2.)
 Полагање се
организује на
Економском
факултету и

    неколико других         
факултета

Универзитета у
Београду



ПРИПРЕМНА НАСТАВА

Математика, пословна економија, основи економије и 
 рачунарство и информатика.

Термини:
јануар, април/мај и јун (за време распуста)

- Пријаве:
На шалтеру Студентског Инфо Центра у приземљу факултета

Путем мејла на адресу sic@ekof.bg.ac.rs
Попуњавањем формулара на сајту факултета



Мали речник
појмова

- ЕСП бодови
- Амфитеатар
- Предавања

- Вежбе
- Предиспитне обавезе

- Колоквијуми
- Испитни рок

- Испити
- Студентски сервис

- Консултације



Предмети:
1.Математика – Др Боричић

Бранислав
2.Основи економије – Др Церовић

Божидар
3.Социологија – Др Чупић Чедомир

ПРВИ СЕМЕСТАР



Предмети:
1.Финансијско рачуноводство – Др Шкарић Јовановић Ката

2.Основи статистичке анализе – Др Драгутиновић Митровић
Радмила

3.Основи макроекономије – Др Јакшић Миомир
4.Економика предузећа – Др Пауновић Благоје

ДРУГИ СЕМЕСТАР



СТУДИЈСКИ ПРОГРАМИ
Студије:

1.Трогодишње – 180 ЕСПБ
2.Четворогодишње – 240 ЕСПБ

Смерови:
•Економска анализа и политика (економски аналитичар, економски саветник..)

•Финансије, банкарство и осигурање (брокер, финансијски инспектор, проценитељ ризика у
осигурању..)

•Маркетинг (бренд
менаџер, маркетинг менаџер, ПР..)

•Међународна економија и спољна трговина (менаџер у спољнотрговинским фирмама, менаџер
царинског пословања, послови у кредитном и инвестиционом сектору...)

•Менаџмент (консалтинг,
менаџер људских ресурса, менаџер пројеката..) 

•Рачуноводство, ревизија и финансијско управљање (рачуновођа, извршни ревизор, финансијски менаџер..)
•Статистика, информатика и квантитативне финансије (статистичар, аналитичар..)

•Трговински маркетинг и менаџмент (менаџер набавке, логистике, менаџер дистрибутивних
центара..)

•Туризам и хотелијарство (менаџер у
туристичким агенцијама, саветник у ресорном министарству..)

•Пословна информатика (аналитичар информационих система, ИТ, стручњак за развој софтвера..)
•Пословна анализа и консалтинг (финансијски и пословни консултанти, систем аналитичари..)

•Економија и финансије (финансијско саветовање, пословно банкарство, берзанско послоавање..)



НОВИ СМЕРОВИ



Студентске организације:
1.Група за СПЕКОФ

2.Савез студената Економског факултета
3.Студентска унија Економског факултета

4.Aiesec
5.MonopolList

6.Marketing workshop
7.Ekof media group

8.Дебатни клуб
9.Спортски клуб „Економист“

10.Екоф Case Study
Team

11.СЕФА

СТУДЕНТСКИ ЖИВОТ



О ГРУПИ ЗА СПЕКОФ

Наши пројекти:
1.Конгрес студената економије – КОНСЕК

2.It days
3.Interviewing week

4.Economic student summit – ESS
5.Упознај ЕКОФ

6.GzS Challenge Team

Бавимо се наставом и испитима, као и
активностима у виду трибина, предавања, панел дискусија, радионица,

обезбеђујемо праксе, попусте за студенте, посете компанијама



 ГРУПА ЗА СПЕКОФ (ГзС)





Конференција за бруцоше
- Упознавање факултета

- Упознавање предмета и професора
- Упознавање са колегама

УПОЗНАЈ ЕКОФ



ПРИДРУЖИТЕ СЕ ПРЕКО 



 QR kod Facebook
grupe

QR kod WhatsApp
grupe


