ДАН ФАКУЛТЕТА
И ДОДЈЕЛА ДИПЛОМА 2019
На обиљежавању Дана Факултета и промоцији дипломираних
економиста, мастера економије и магистара економских наука, које је
одржано 8. новембра 2019. године, декан Економског факултета Брчко, проф. др Лазар Радовановић,
поздравио је представнике Универзитета у Источном Сарајеву, представнике Владе Брчко дистрикта
Босне и Херцеговине, декане и продекане и представнике факултета и академија Универзитета у
Источном Сарајеву и других универзитета и факултета из Босне и Херцеговине, Србије и Хрватске,
директорицу Економске школе у Брчком, представнике вјерских заједница, студенте, дипломанте,
породице и пријатеље дипломаната, представнике медија, ријечима:
„Уважени гости!
Све вас искрено поздрављам у име Економског факултета
Брчко!
Захваљујем вам што ћете својим присуством увеличати ово
наше славље: Дан Економског факултета Брчко и промоцију
дипломираних економиста, мастера економије и магистара
економских наука.
Дозволите ми да кажем неколико ријечи о Факултету!
Економски факултет Брчко припада Универзитету у Источном
Сарајеву, једном од првих акредитованих универзитета у
Босни и Херцеговини.
Економско образовање и Економски факултет у Брчком има
дугу традицију. Прије 136 година, давне 1883. године, у Брчком
је основана Трговачка школа, касније Трговачка академија –
прва академија те врсте у Босни Херцеговини, која је
постепено, понекада у веома тешким околностима, успјела да
опстане и да се, педесетих година прошлог вијека,
трансформише у Економску школу. Касније, 1961. године, под
истим кровом, основана је Виша економско-комерцијална
школа, на чијим темељима је формиран Економски факултет
Брчко, 1976. године.
Даном Факултета сматра се 11. новембар. Зато данас, мало раније, са 43 свјећице на торти, славимо
Дан Факултета. Факултет је, у то вријеме, био у саставу Универзитета у Тузли. Данас је Факултет
организациона јединица интегрисаног Универзитета у Источном Сарајеву.
На Факултету, по болоњском процесу, студира 360 студената: 300 на првом циклусу и 60 на другом
циклусу студија.
Болоњски процес – европски процес високог образовања подразумијева, поред утврђивања
стандарда образовања и увођења циклуса образовања: додипломски студиј, мастер и докторски
студиј, и мобилност студената, наставника и студијских програма. У том погледу постигли смо завидне
резултате, као што је усклађивање студијских програма са савременим свјетским токовима,
осавремењавање садржаја предмета, увођење адекватне свјетске литературе, програми љетне
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школе у Русији, пракса и боравак студената у Русији, студирање у Шпанији и учешће на међународним
конференцијама наставника и студената у Русији, Кини, Португалији и Турској.
Студијски програм на Економском факултету Брчко је Економија са два усмјерења (1) Рачуноводство
и финансије и (2) Менаџмент, на првом циклусу студија и
(1) Економска политика и развој, (2) Маркетинг и менаџмент и (3) Финансијски и банкарски
менаџмент, на другом циклусу .
Од оснивања на Факултету, у периоду од 1979. до данас, звање дипломираног економисте стекла су
1243 студента. Звање мастера економије стекло је 15 студената, од 2014. до 2019. године. Одбрањена
је 41 магистарска теза (од 2008. до 2019.) и 14 докторских дисертација (од оснивања Факултета).
Факултет се, у сарадњи с економским факултетима с Универзитета у Источном Сарајеву и из
окружења, припрема за увођење докторских студија.
Драги гости, дозволите ми да се обратим дипломираним економистима, мастерима економије и
магистрима еконоских наука којима ћемо данас уручити дипломе.
Вама, драги дипломанти, честитам на успјеху. Хвала вам што сте били члан породице Факултета!
Вјерујемо да ћете се увијек радо сјећати студентских дана и вашег успјеха.
Сигурни смо да ћете и надаље бити дио нашега колектива и да ћете у својим срединама, радом и
заузимањем за истинске вриједности, дати допринос нашој друштвеној заједници и бити најбољи
промотери Факултета.
Драги студенти и дипломанти!
Креирајте сами будућу животну причу и дајте јој наслов по жељи.
Нека у тој животној причи кључне ријечи буду љубав, здравље, срећа, успјех и оптимизам.
Будите поносни на вашу диплому у чијем заглављу, испод назива Универзитета, пише ЕКОНОМСКИ
ФАКУЛТЕТ БРЧКО.
Још једном честитам, свим дипломантима, њиховим родитељима породицама и пријатељима!
Чули смо на почетку студентску химну Гаудеамус игитур која, у почетку није весела, јер говори о
пролазности живота, али се, ипак, завршава весело:
Тугу ми не волимо;
нек је носи ђаво...
У весељу и без јада
нек нам кличе душа млада
то је наше право!
Здраво! Здраво! Здраво!
Веселимо се, данас је дан весеља. Желим вам свако добро. Живјели!“
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