
Основни задаци и циљеви Економског факултета у Београду

Економски факултет је наставна, научна и истраживачка високошколска установа у
саставу Универзитета у Београду. Основан 1937. године, као самостална
Економско-комерцијална висока школа, Факултет је 1947. године трансформисан у
Економски факултет у саставу Универзитета у Београду. Факултет послује као
самостално правно лице у режиму државног власништва, са свим правима и
одговорностима које проистичу из тог статуса.

Основни задатак Факултета је да де лује у јавном интересу, како би се унапредио
развој привреде и друштва у целини. Факултет то чини путем охрабривања,
организовања, унапређивања и проширивања образовања и научног рада на
универзитетском нивоу.

Факултет организује наставу првог, другог и трећег степена, у оквиру којих се
стичу одговарајућа академска звања. Студијским програмима првог степена стичу
се неопходна знања и савлађују вештине из економије, пословног управљања,
статистике и демографије. На другом и трећем степену студија, студенти  се
укључују у истраживања у којима примењују и унапређују своја теоријска знања.

Економски факултет одржава и унапређује највише академске, научне и стручне
стандарде у земљи. С тим у вези, Факултет непрекидно и систематски прати
квалитет свог рада, као и релевантност знања која се пружају студентима за
послове у привреди, државним органима, или непрофитним институцијама. При
томе се Факултет труди да задржи водећу позицију у земљи и постане регионални
центар окупљања најквалитетнијих студената. Факултет ће то постићи
укључивањем у европски образовни простор, тј. прихватањем заједничких
стандарда и критеријума високошколског образова ња који важе у развијеним
европским земљама.

Факултет посебну пажњу посвећује обезбеђивању адекватног научног и стручног
подмладка који по својим знањима и резултатима не сме заостајати за оним у
развијеним земљама.

Ради остварења својих циљева, Факулте т делује самостално или сарађује са
осталим факултетима Универзитета у Београду, али у исто време сарађује и са
другим универзитетима и научним институцијама у земљи и иностранству.

Факултет омогућава свим студентима да под једнаким условима стекну високо
образовање и да затим проширују своја знања током читавог живота. Имајући то у
виду, политика Факултета је избегавање било какве дискриминације студената с
обзиром на национално, етничко и верско порекло или припадност, без обзира на
пол, расу, имовинско стање, године старости, или политичка уверења.

Имовина и приходи Факултета користе се у складу са законом и Статутом,
искључиво ради остваривања наведених задатака и циљева. Ниједан део прихода
или имовине не може се исплаћивати или користити независно од  радног
доприноса запослених на Факултету, о чему посебну бригу воде орган управљања
(Савет) и орган пословођења (декан).


