Република Србија
УНИВЕРЗИТЕТ У НИШУ
ЕКОНОМСКИ ФАКУЛТЕТ У НИШУ
Бр. 04-2938
28.12.2017. године
На основу чл. 63. став 1. тачка 5. и 10. Закона о високом образовању, чл. 4.
став 1. алинеја 5. Правилника о стандардима и поступку за акредитацију
високошколских установа и студијских програма, члана 108. Статута Економског
факултета у Нишу („Билтен Факултета“ бр. 182/2011), Савет Факултета, на
предлог Наставно-научног већа Факултета од 28.12.2017 године, на седници
одржаној 28.12.2017. године усвојио је:
ИЗВЕШТАЈ
О РАДУ ЕКОНОМСКОГ ФАКУЛТЕТА У НИШУ ЗА 2017. ГОДИНУ
Увод
Овим Извештајем (у даљем тексту: Извештај), обухваћене су све
активности из делатности Економског факултета у Нишу, кao високошколске
установе у саставу Универзитета у Нишу, за период од 01.01.2017. до 31.12.2017.
године, утврђене Законом о високом образовању, Статутом Факултета и
Програмом рада Факултета за 2017. годину.
1. Делатност Факултета
Факултет, као високошколска установа, у периоду од 01.01.2017. године до
31.12.2017. године реализовао је акредитоване студијске програме основних
академских, мастер академских и докторских академских студија, у складу са
препорукама Болоњске декларације и Законом о високом образовању, као и
студијски програм „Пословно управљање - модул Менаџмент у предузећу“
основних академских студија на Одељењу у Медвеђи. Реализација програма
показује да Факултет на основу расписаних конкурса са сталним трендом
смањења још увек уписује потребан број студената на свим нивоима студија. У
Одељењу Економског факултета у Медвеђи у школској 2016/17. години настава се
изводила на трећој и четвртој години студија, а у школској 2017/18. години
настава се изводи само на четвртој години студија.
Поред наставног процеса, Факултет је развијао научно-истраживачки рад.
Научно-истраживачки рад и индивидуални рад наставника и сарадника
организован је преко Центра за економска истраживања. Иако је „Извештај о
остваривању програма научних истраживања Економског факултета у Нишу“ дат
као посебан документ, сматра се делом извештаја о раду Факултета.
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2. Активности на имплементацији студијских програма основних,
мастер и докторских академских студија
Протекли период, који обухвата део школске 2016/2017. и део школске
2017/2018. године, обележиле су сталне активности у циљу имплементације
студијских програма основних, мастер и докторских академских студија, редовне
промотивне активности у средњим школама и друге активности, у циљу
адекватне презентације студијских програма основних студија и додатне
мотивације средњошколаца за упис на прву годину студија. У склопу
промотивних активности Факултет су посетили ученици 5 школа, тимови за
промоцију Факултета посетили су 24 школе, а студенти укључени у промотивну
кампању посетили су 25 школа у градовима из којих гравитирају студенти
Економског факултета. Школе економског и друшвеног усмерења посећене су два
пута и у њима су, такође, одржана популарна предавања наших наставника и
сарадника. Акценат у промотивној кампањи Факултета је био на повећању
активности на друштвеним мрежама.
2.1. Упис на Факултет
Конкурсом за упис студената у прву годину основних академских студија
школске 2017/2018. године планиран је упис 330 студената на основне академске
студије чије се школовање финансира из буџета и 435 студената са статусом
самофинансирајућег студента. На основу Одлуке Владе Републике Србије у
школској 2017/18. години није вршен упис студената у прву годину основних
академских студија у одељењу у Медвеђи. У складу са одредбама Заједничког
конкурса Универзитета у Нишу, Факултет је, за наведену школску годину,
извршио упис на прву годину основних академских студија у Нишу 361 студента.
У школској 2017/2018. години, на мастер студије уписана су 109 студента,
а на докторске 9 студенатa.
2.2. Остваривање наставног процеса
а) Основне академске студије
У периоду 01.01.2017. до 31.12.2017. године организована је настава,
предавања, вежбе, семинари и консултације на основним академским студијама за
студенте прве, друге, треће и четврте године студија на четири студијска
програма:
1. Општа економија,
2. Рачуноводство, ревизија и финансијско управљање,
3. Финансије, банкарство и осигурање,
4. Пословно управљање са четири модула (Менаџмент предузећa, Маркетинг,
Међународни менаџмент, Менаџмент у туризму).
У наведеном периоду организована су предавања, вежбе, колоквијуми,
испити, консултације, стручна пракса, летња стручна пракса и факултативна
настава. Организовано је 10 испитних рокова, 5 редовних и 5 ванредних рокова.
Летњу стручну праксу обављало је 98 студената. Током 2017. године студенти су
учествовали на великом броју конференција, симпозијума и домаћих и
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међународних такмичења на којима су освојили значајне награде. У сарадњи са
Студентским парламентом организоване су посете студената компанији „Phillip
Morris International“, Продуктној берзи у Новом Саду, Слободној зони Пирот,
Руској царинској академији у Москви, компанији „LEONI Wiring Systems
Southest“, Привредној комори Србије и Народној банци Србије.
Увидом у књигу активности може се рећи да се наставни процес на
акредитованим основним студијама одвијао по свему у складу са студијским
програмима. Настава по семестрима је у потпуности реализована, сагласно Плану
извођења наставе и плановима рада на предметима. Такође, на основу резултата
анкета, може се приметити да је квалитет наставе високо вреднован од стране
студената. На Факултету је у периоду 01.01.2017. године до 31.12.2017. године
дипломирало 325 студената (17 на основним студијама и 308 на основним
академским студијама). Од тога, у школској 2016/2017. дипломирало је 13
студента на основним студијама и 184 студента на основним академским
студијама. У школској 2017/2018. закључно са датумом подношења Извештаја,
дипломирало је 4 студента на основним студијама и 124 студента на основним
академским студијама.
б) Mастер академске студије
У периоду 01.01.2017. до 31.12.2017. године организована су предавања и
испити за студенте који су по конкурсу уписали мастер академске студије на свим
модулима акредитованог студијског програма Економија. У школској 2016/2017.
укупно је 135 студената одбранило мастер рад.
в) Докторске академске студије
Наставне активности реализоване су на докторским академским студијама
– студијски програм Економија, на четири модула: Макроекономија,
Рачуноводство, Финансије и банкарство и Пословно управљање.
Студентима докторских студија је на располагању истраживачки центар,
лоциран у позајмном одељењу библиотеке Факултета, који је опремљен са четири
рачунара, као и бесплатно коришћење KOBSON базе стручних часописа и других
публикација из читавог света. KOBSON тренутно обезбеђује корисницима преко
35.000 страних научних часописа у пуном тексту, више од 40.000 наслова књига,
као и неколико индексних база података из свих научних области. Поред
наведених могућности, студентима је на располагању и библиотечки фонд
Економског факултета у Нишу који се обновља редовном набавком стручне
литературе и часописа, као и донацијама.
У школкој 2017/2018. закључно са другим конкурсним роком на прву
годину докторских академских студија уписано је 6 студената. Докторске
академске студије успешно је завршило 12 студената одбраном докторске
дисертације.
г) Последипломске студије
За студенте на докторским студијама (по претходним програмима)
организована је активност израде докторских дисертација. У извештајном
периоду одбрањенe су 2 докторске дисертације.
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3. Кадровски и материјални услови за обављање делатности
Кадровски потенцијал Факултета у извештајном периоду, посматрано по
стручним звањима, чинило је крајем извештајног периода:
30 редовних професора,
22 ванредна професора,
9 доцената,
2 наставника страног језика и
3 асистента.
Такође , за реализацију наставних активности у 2017. години Факултет је
хонорарно ангажовао једног редовног професора, два ванредна професора и
једног предавача.
Имајући у виду наставни план основних студија, може се рећи да је била
обезбеђена покривеност наставе наставним кадром (наставницима и
сарадницима).
У извештајном периоду је настављен активан рад органа и тела и
запослених на Факултету како би се обезбедили бољи услови рада студената,
наставног и ненаставног особља и побољшао ниво ненаставне подршке. Ради
остваривања овог циља предузете су следеће активности:
 куповином, разменом и обезбеђењем обавезног примерка, набављено је
384 књига и 47 годишта различитих периодичних публикација (већином
часописа). Тренутно стање бибилотечког фонда чини 32926 књига и 7152
годишта часописа.
 обезбеђено уредно сервисирање постојеће опреме ради несметаног
одвијања процеса рада у административно-техничкој јединици и иста
користила за научно-истраживачки рад наставника и сарадника,
 званична интернет страница Факултета се уредно ажурира.
Простор од 7.500 м2 на локацији Трг краља Александра Ујединитеља бр. 11
Факултет користи за обављање своје делатности. Овај простор одржава се сходно
финансијским могућностима Факултета. У извештајном периоду реализовано је
следеће:
 санирана су оштећења плафона и зидова и постављен је ламинат у сали 13
у Анексу,
 окречено је 9 кабинета наставника.
3.1. Стручно усавршавање наставника и сарадника
Један од сталних задатака наставника и сарадника у протеклој школској
години је био стручно усавршавање.
Квалитет наставника и сарадника Факултета обезбеђује се пажљивим
планирањем и избором на основу јавног конкурса, стварањем услова за
перманентну едукацију и њихов даљи развој.
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Факултет је систематски пратио, оцењивао и подстицао научну,
истраживачку и педагошку активност наставника и сарадника. Наставницима и
сарадницима Факултет је обезбедио сталну едукацију и усавршавање путем
индивидуалног научноистраживачког рада, истраживачког рада организованог
преко Центра за економска истраживања и учешћа на научним и стручним
скуповима.
У оквиру дужих и краћих студијских боравака, током 2017. године, четири
наставника Факултета поднела су захтев за истраживачке и студијске боравке у
Немачкој, Енглеској и Бугарској.
3.2. Обезбеђење квалитета
Комисија за обезбеђење и контролу квалитета је током 2017. године
одржала више седница, на којима су углавном разматрана питања везана за
унапређење квалитета наставног процеса. На предлог Комисије за квалитет
Наставно-научно веће Факултета усвојило је извештаје о квалитету наставног
процеса са резултатима анкетирања студената за јесењи и пролећни семестар.
Такође, у 2017. години настављено је анкетирање студената мастер и докторских
студија и усвојени су одговарајући извештаји.
Ради повећања квалитета студија на Економском факултету кроз веће
учешће праксе у реализацији наставе, до сада је потписано 79 уговора о пословној
сарадњи, а само 2017. године 19 нових уговора са неограниченим трајањем.
Списак
уговора
о
пословној
сарадњи
доступан
је
на
линку
http://www.eknfak.ni.ac.rs/src/Strucne-prakse.php и континуирано се ажурира.
У периоду од 4. до 8. децембра на Економском факултету реализован је
пројекат ПЕФ у који су била укључена 124 ученика из Правно-пословне школе у
Нишу. ПЕФ или Пракса за средњошколце је јединствени едукативни пројекат,
како у Србији, тако и у региону, који организује Економски факултет у Нишу и
Студенска асоцијација нова. Пројекат је намењен средњошколцима, а његов циљ
је практично образовање, односно реализовање стручне праксе кроз радионице и
рад на решаваљњу проблема или унапређењу пословања конкретних предузећа.
4. Научноистраживачки рад
Извештај о научно-истраживачком раду је саставни део Извештаја о раду
Факултета, али је дат као посебан документ.
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5. Међународна сарадња
Факултет има сарадњу са великим бројем образовних институција у
иностранству. У наставку следи листа, на којој су последња два уговора
потписана 2017. године.
1.

Agreement

2.
Agreement of Cooperation
3.
4.

5.

6.

Sporazum o znanstvenorazvojnoj suradnji
International memorandum
of understanding
Memorandum of Bilateral
Agreement
Memorandum of Bilateral
Agreement

7.

Memorandum of Bilateral
Agreement

8.

Memorandum of Bilateral
Agreement

9. Agreement of Cooperation
10.

Ugovor o saradnji

11.

Sporazum o saradnji

12.

Memorandum of Bilateral
Agreement

13.

Memorandum of Bilateral
Agreement

14.

Cooperation Agreement

15.

Memorandum of Bilateral
Agreement

16.

Memorandum of Bilateral
Agreement

Andrzej Frycz Modrzewki Krakow University
/ University of Niš, Faculty of Economics
FSBEI HPE „Kuban State Agrarian
University, Krasnodar, Russia / University of
Niš, Faculty of Economics
Ekonomski fakultet u Rijeci / Ekonomski
fakultet Niš
Kavala Institute of Technology, Departmant
of Accountancy, Kavala, Greece / Faculty of
Economics, University of Niš
Ekonomski fakultet Univerziteta u Nišu /
Economics School Celje, Vocational College
Celje, Slovenija
School of Business and Management Novo
Mesto, Slovenia / University of Niš, Faculty
of Economics
Faculty of Business and Management
Sciences Novo Mesto, Slovenia / University
of Niš, Faculty of Economics
University of Zagreb, Faculty of Organization
and informatics, Varaždin/ University of Niš,
Faculty of Economics
Univerzitet u Nišu, Ekonomski fakultet /
Univerzitet Sjever, Koprivnica, Hrvatska
Ekonomski fakultet Pale, Univerzitet Istočno
Sarajevo, Republika Srpska, BIH / Ekonomski
fakultet Niš
Fakultet poslovne ekonomije Bjeljina,
Univerzitet u Istočnom Sarajevu, Republika
Srpska, BIH / Ekonomski fakultet Niš
University of Niš, Faculty of Economics /
Univeristy St. Kliment Ohridski Bitola,
Faculty of Tourism and Hospitality, Ohrid,
Macedonia
University of Niš, Faculty of Economics / Ss.
Cyril and Methodius Univeristy Skopje,
Faculty of Economics Skopje, Macedonia
University of Zagreb, Faculty of Economics
and Business/ University of Niš, Faculty of
Economics
University of Niš, Faculty of Economics /
University of Tuzla, Faculty of Economics,
BIH
University of Niš, Faculty of Economics /
Russian University of Cooperation

19.05.2011.
01-2797 od
23.10.2013.
01-2608 od
08.10.2013.
01-2194 od
26.08.2013.
01-3502 od
23.11.2015.
01-3424 od
13.11.2015.
01-3423 od
13.11.2015.
01-4054 od
25.12.2015.
01-41 od
12.01.2016.
01-659 od
02.03.2016.
01-658 od
02.03.2016.
01-691od
04.03.2016.
01-1311 od
25.04.2016.
01-1650 od
16.05.2016.
01-1768 od
27.05.2016.
01-3914 od
10.11.2016.
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Memorandum of Bilateral
17.
Agreement
18.

Memorandum of Bilateral
Agreement

19.

Memorandum of Bilateral
Agreement

Charter For Establishing
South East European
20. Economics And Business
School Network
(SEEEBS)

University of Niš, Faculty of Economics /
Cyprus University of Technology, Faculty of
Management and Economics, Cyprus
Ekonomski fakultet Univerziteta u Nišu /
Univerzitet Crne Gore, Ekonomski fakultet
Podgorica
Ekonomski fakultet Univerziteta u Nišu /
Univerzitet St. Kliment Ohridski, Bitola,
Ekonomski fakultet Prilep
Ekonomski fakulteti Jugoistočne Evrope

01-264 od
15.12.2016.
01-3628 od
27.10.2016.
01-952 od
17.05.2017.

01-2044 od
16.10.2017.

На основу потписаних споразума и уговора реализована је сарадња.
Посебно је активна била сарадња у размени студената са Технолошким
универзитетом „В. Г. Шутов“ из Белгорода, Русија, размена студената и
наставника са Универзитом „Д. А. Ценов“ из Свиштова, Бугарска, као и студијска
посета студената докторских студија Економског факултета у Скопљу.
У оквиру ЕРАСМУС + и Green-Tech WB пројекта, на факултету је
гостовало 5 иностраних студента, од тога 2 из Турске и по један из Шпаније,
Словеније и Црне Горе. Такође, 3 студента нашег Факултета је боравило на
студијском боравку у иностранству (1 у Шпанији, 1 у Словачкој и 1 у Пољској).
6. Летња школа економије
У периоду од 8. до 14. јула 2017. године на Борском језеру организована је
12. Летња школа економије. Тема летње школе је била „Project Management“. У
раду летње школе учествовало је 42 полазника из Русије (19), Летоније (6),
Словеније (3), Босне и Херцеговине (2), Немачке (1) и Србије (11). Стручна
предавања и радионице одржало је 7 предавача. Садржај летње школе је био
добро конципиран. Предавачи, тренери и модератори били су на високом нивоу.
Радионице су биле интересантне и корисне. Презентација резултата студентских
тимова је била изузетна. На основу спроведене анкете може се закључити да су
учесници летње школе били задовољни свим активностима током одржавања
летње школе.
7. Издавачка делатност
Издавачка делатност Факултета реализована је у складу са Годишњим
планом за 2017. годину. Задаци из области издавачке делатности реализовани су
преко Центра за издавачку делатност издавањем уџбеника, монографија,
зборника, стручне и научне литературе, часописа „Економске теме“ и „Билтена
факултета“.
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У извештајном периоду штампано је девет уџбеника, седам тематских и
зборника радова са организованих научних скупова, као и четири броја часописа
Economic Themes / Економске теме. Часопис Economic Themes / Економске теме
објављује радове на српском и енглеском језику (у штампаном и електронском
облику).
У извештајном периоду настављена је реализација уговора о сарадњи у
области издавања електронског издања (на енглеском језику) часописа Економске
теме. Овим уговором Немачка De Gruyter издавачка групација, пружа
консултантске, услуге продукције, маркетинга и дистрибуције. Уговор
подразумева online hosting, укључење часописа у велики број индексних база
часописа, стручну асистенцију при припреми за апликацију код Тhompson
Scientific ради укључења у ISI Master Journal List, услуге прeвенције плагијаризма
(CrossCheck), алокација једног DOI (CrossRef) броја по раду, и низ других услуга.
8. Рад Секретаријата и унапређење норматива
Запослени у Секретаријату Факултета обављали су послове из круга своје
надлежности, у складу са Статутом Факултета и другим општим актима
Факултета.
У циљу боље организације послова и повећања ефикасности у раду,
настављено је са стандардизацијом рада запослених у службама, као и
одржавањем периодичних састанака секретара и запослених, односно продекана
за наставу и запослених у служби за студенска питања, што је у коначном
допринело већем нивоу квалитета њиховог рада.
9. Органи управљања и стручни органи
Органи управљања и стручни органи Факултета су радили у складу са
својим надлежностима утврђеним Законом о високом образовању и Статутом
Факултета.
Савет Факултета, Наставно-научно веће, катедре и комисије су одржале
потребан број седница, на којима су разматрана питања од значаја за рад
Факултета, а у оквирима надлежности утврђених законом и Статутом Факултета.
Извештај доставити: секретару Факултета, Служби за опште послове и
архиви Факултета.
ПРЕДСЕДНИК САВЕТА ФАКУЛТЕТА,
Проф. др Живорад Глигоријевић
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