Шифре за приступ курсевима који се реализују у летњем семестру 2019/2020
РАЧУНАРСТВО И ИНФОРМАТИКА

Предмет
Увод у програмирање
Практична настава 2
Практична настава
Основи електротехнике и електронике
Дискретна математика
Алгоритми и структуре података
Мобилно рачунарство
Релационе базе података
WEB дизајн
Администрирање рачунарских мрежа
Електронско пословање
Развој мобилних апликација
Рачунарска виртуелизација
Пројектовање информационих система
WEB програмирање
Bezbednost u računarskim mrežama
Софтверске платформе електронског пословања
Рачунарска графика и мултимедија
Енглески језик 2

Шифра
UVOD2020
prakticna
prakticna
oet2016
diskretna2020
AISP2020
аndroid
RBP
webdizajn
аrm
еbiz
рma
RI2625
projektovanje
webprogramiranje
bezbednost
spep
grafika
english2

ФИНАНСИЈЕ И РАЧУНОВОДСТВО

Предмет
Основи права
Економика предузећа
Рачуноводство
Практична настава 2
Квантитативне методе
Осигурање
Банкарство
Монетарне и јавне финансије
Контрола и ревизија
Трговинско рачуноводство
Управљачко рачуноводство
Енглески језик 2
Интернет банкарство
Међународна економија
Предузетништво
Финансирање локалне самоуправе
Електронско пословање

Шифра
osnoviprava
ekonomika
racunovodstvo
prakticna
kvantitativne
osiguranje
bankarstvo
mijf
kontrola
trgovinsko
upravljacko
english2
internetbankarstvo
mekonomija
preduzetnistvo
fls
elektronskoposlovanje

ПОРЕЗ И ЦАРИНА

Економика предузећа
Практична настава 2
Рачуноводство
Основи права
Квантитативне методе
Међународни транспорт, шпедиција и осигурање
Царински систем и политика
Пореско књиговодство и евиденција
Монетарне и јавне финансије
Контрола и ревизија
Утврђивање и наплата јавних прихода
Енглески језик II
Царински управни поступа
Царинско и девизно пословање
Електронско пословање
Финансијски менаџмент
Финансирање локалне самоуправе
Управно право

ekonomika
prakticna
racunovodstvo
osnoviprava
kvantitativne
mtsio
CSIP
evidencija
mijf
kontrola
utvrdjivanje
engleski2
cup
cidp
vpsss
finmen
fls
upravnopravo

ПОСЛОВНА ЕКОНОМИЈА

Практична настава 2
Економика предузећа
Рачуноводство
Основи права
Квантитативне методе
Основи организације
Управљачко рачуноводствo
Монетарне и јавне финансије
Менаџмент услуга
Пословно одлучивање у организацији
Енглески језик II
Управљачки информациони системи
Лидерство
Логистика
Међународна економија
Предузетништво
Електронско пословање
Организационо понашење

prakticna
ekonomika
racunovodstvo
osnoviprava
kvantitativne
osnoviorganizacije
upravljacko
mijf
usluge
odlucivanje
english2
uis
liderstvo
logistika
mekonomija
preduzetnistvo
elektronskoposlovanje
orgponasanje

ПОСЛОВНА ЕКОНОМИЈА

Практична настава 2
Економика предузећа
Рачуноводство
Квантитативне методе
Пословни страни језик 1
Менаџмент туристичких дестинација
Управљање квалитетом туристичког производа
Монетарне и јавне финансије
Турстичка географија
Енглески језик 2
Туристички информациони системи
Предузетништво
Пословни страни језик 2
Електронско пословање
Селективни облици туризм
Менаџмент туризма и угоститељства

prakticna
ekonomika
racunovodstvo
kvantitativne
poslovni1
mtd
uktp
mijf
turisticka
engleski2
tis
preduzetnistvo
poslovni2
elektronsko
selektivni
mtiu

