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Шта је IMQF

• Једногодишњи мастер програм из квантитативних 
финансија, у целини на енглеском језику.

• Дизајниран по највишим међународним стандардима
• Проходност на европске и америчке PhD програме из 

финансија и економије
• Могућност запослења у водећим светским 

компанијама из области финансија
• Попуст у школарини за све квалификоване полазнике



Шта ћете научити на IMQF

•Усавршићете писани и говорни пословни енглески
•Како постављати и решавати проблеме
•Све кључне области савремених финансија
•Основе програмирања као и како правити напредне моделе у Wolfram 
Mathematica, Excel и другим програмима
•Рад са подацима са финансијских тржишта
•Практичне примене теоријских концепата
•Групни рад на пројектима и презентације
•Bрхунска припрема за рад у управљању ризицима, финансијској и 
инвестиционој анализи, инвестивионом банкарству, консалтингу итд



Професори са страних школа на IMQF

• Boyan Jovanovic (New York University)
• Diego Garcia (Univ. of North Carolina, Chapel Hill)
• Marco Da Rin (Tilburg Univ. Holland)
• Ranko Jelic (Univ. of Sussex, UK)
• Ivana Raonic (Cass Business School, UK)
• Carsten Sprenger, International College for Economics and Finance, 

Moscow, Russia



Шта је неопходно за успех на програму

• Жеља да се учи, отвореност ума (а не 
меморизација)

• Програм је отворен за све дипломиране студенте 
нашег факултета (и других факултета), а посебно оне 
који се не плаше математике, компјутера и 
моделирања





Неке од организација где раде IMQF алумни 
• University of North Carolina, Chapel Hill 
(професор) 
• European Business School (Bисбаден, 
професор) 
• Goldman-Sachs (Њујорк, Лондон) 
• Barclays Bank (Лондон) 
• Morgan Stanley (Лондон, Будимпешта) 
• UniCredit Bank (Беч, Минхен, Београд) 
• Raiffeisen Bank (Беч, Београд) 
• Deutche Bundesbank (Франкфурт) 

• Credit Suiss (Цирих) 
• Deutche Bank (Берлин, Минхен) 
• EY (Лондон, Праг, Београд) 
• Leversys (Хонконг, Београд) 
• EBRD (Лондон) 
• IMF (Београд) 
• Народна банка Србије 
• Практично све водеће фирме из 
области финансија у Србији 
• Економски факултет Београд 
• Институт економских наука и многи 
други 



Додатне информације 

• Пријава до 15. октобра мада је конкурс отворен већ 
сада. Почетак курса крајем новембра 

• Проф. Бранко Урошевић, к. 529 
(urosevic@ekof.bg.ac.rs) 

• Координатор програма Марија 
(stranimaster@ekof.bg.ac.rs) 

• http://www.ekof.bg.ac.rs/studije/master/na-stranom-
jeziku/kvantitativne-finansije-imqf-medjunarodni-master-
program-na-engleskom-jeziku/ 


