
 

 

ПОСЛОВНА ИНФОРМАТИКА 

 

Кратак опис: смер ПОСЛОВНА ИНФОРМАТИКА нуди студентима најновија научна и стручна 
сазнања у области примењене информатике и интегрише кључне елементе из дисциплина 
пословне администрације, информационих система и рачунарства у једно поље. Студијски 
програм је усклађен са акредитованим програмима престижних светских универзитета, међу 
којима су: University of Cambridge - Computer Science; University of Canberrа - Faculty of 
Business, Government & Law / Business Informatics и Universität Wien - Curriculum für das 
Bachelorstudium Wirtschaftsinformatik. 
 

Циљ програма: упознавање студената са савременим теоријским и практичним аспектима 
пословне информатике и оспособљавање студената да овладају знањем и техникама 
примене рачунара у пословању, што подразумева коришћење изабраних софтверских и 
методолошких алата као што су: програмски језици, управљачки системи база података, 
модели електронског пословања, оперативни системи, Интернет технологије итд. Овај 
програм је у потпуности усаглашен стањем струке и науке у подручју примене информационе 
технологије у економији.  
 

Излазне компетенције: информатички предмети покривају три компоненте (1) програмерску 
(окренути ка програмирању и изради пословних апликација); (2) аналитичку (анализа 
података, бизнис аналитика, истраживање података, базе података и др.); (3) управљање ИТ 
пројектима и развојем пословних апликација (управљање пројектима, пројектовање 
информационих система, пословни информациони системи и др). Са стеченим теоретским и 
практичним знањем студенти овог смера ће бити у могућности да користе информационе 
технологије, системске софтвере, програмске језике, апликативне софтвере и управљачке 
системе база података за решавање конкретних проблема у пословању предузећа. 
Познавање конкретних софтверских алата омогућиће студентима ефикасно коришћење 
информационо-комуникационе технологије у креирању пословних апликација. Нека од 
занимања за које ће се школовати студенти ако изаберу овај смер су: програмер пословних 
апликација; менаџер ИТ пројеката; систем аналитичар; програмер базе података, аналитичар 
података; бизнис аналитичар; Веб дизајнер; консултант имплементације софтвера; софтвер 
тестер итд. 



Структура програма 

Прва и друга година студијског програма Економија, пословно управљање и статистика су 
заједничке. Студент се усмерава избором предмета Пословна информатика на другој години 
студија. 

        III година студијског програма    IV година студијског програма 
 Пословна информатика         Пословна информатика 

1  Анализа података 1  Електронско пословање 

2  Објектно оријентисано програмирање 2  Развој софтвера 

3  Математичке основе рачунарства 3  Менаџмент пројеката 

4  ВЕБ дизајн 4  ЕРП софтвер 

5  Базе података 5-6  Изборни блок МПИ 3 

6 

  Информациони системи и пословна 
аналитика  Нове информационе технологије 

7  Изборни блок МПИ 1  Електронска трговина 
 Основи управљачког рачуноводства   Електронски  платни системи 
 Теоријска статистика  Дигитални маркетинг 
 Демографска анализа 7-8  Изборни блок МПИ 4 
 Макроекономски модели   Економетрија 
 Методе економске анализе  Операциона истраживања 

8 Изборни блок МПИ 2  Теорија узорака и планирање експер. 
 Економска статистика   Економетријска анализа временских с. 
 Економи јавног сектора  Мултивариациона анализа 
 Јавне финансије  Непараметарски статистички методи 
 Монетарна економија  Финансијска и актуарска математика 
 Маркетинг  Истраживање тржишта 
 Економика туризма  Финансијска економија 
 Међународне финансије  Квантитативне финансије 
 Међународна трговина  Математичка економија 
 Организација предузећа  Теорија и модели одлучивања 

 Завршни рад 


