
Теме за израду завршних (мастер) радова

Р.Б. МЕНТОР ТЕМА

1. ПРОФ. ДР РАДОМИР
БОЖИЋ

Предмет:Улагање у хартије од вриједности и Ревизија финансијских извјештаја
1. Ефикасност финансијских тржишта – осврт на тржиште капитала у Босни и Херцеговини
2. Фундаментална и техничка анализа у функцији предвиђања цијена и приноса хартија од вриједности
3. Планирање и превођење ревизије финансијских извјештаја
4. Ревизија финансијских извјештаја у окружењу информационих технологија
5. Нови изазови и будућност ревизије

2. ПРОФ. ДР НИКОЛА
ГЛУХОВИЋ

Предмет: Маркетинг менаџмент и Бренд менаџмент
1. Истраживање задовољства купаца у пружању услуга на примјеру предузећа „Х“
2. Управљање кобрендинг аранжманом
3. Управљање процесом брендирања туристичке дестинације
4. Усклађеност стратегије глобалних и локалних брендова
5. Стратегијске опције бренд менаџмента

3. ПРОФ. ДР ТИХОМИР
СПРЕМО

Предмет:Менаџмент МСП
1. Стратегије раста и међународно позиционирање МСП
2. Специфичности и значај финансијских средстава за МСП
3. Нове тенденције у развоју и избор стратегије МСП
4. Анализа стања и стварања услова за већи допринос МСП привредном расту РС

Предмет: Менаџмент МСП
1. Организациона структура и фазни модели раста малих предузећа
2. Предузетнички модел организационе структуре као форма организовања МСП

4. ПРОФ. ДР ДРАГАН
КУЛИНА

Предмет:Финансијко извјештавање и ревизија финансијског сектора, Ревизија јавног сектора
1. Рачуноводствени аспект управљања буџетом
2. Равизија јавног сектора у БиХ – компаративни осврт
3. Специфичности извјештаја ревизора јавног сектора
4. Значај трезорског пословања у управљању буџетом
5. Равизија усклађености – домети и ограничења
6. Врховне институције за ревизију у земљама Западног Балкана
7. Контрола квалитета и објезбјеђење квалитета у интерној ревизији
8. Контрола квалитета и објезбјеђење квалитета у државној ревизији

5. ДОЦ. ДР ДРАГАН
ВОЈИНОВИЋ

Предмет: Економија услуга, Маркетинг услуга, Понашање потрошача у туризму
1. Перспективе развоја маркетинга заснованог на базама података
2. Директни маркетинг у сектору услуга
3. Утицај друштвених мрежа на доношење одлуке о куповини
4. Управљање људским ресурсима у туристичким предузећима
5. Управљање односима са потрошачима у туризму уз употребу информационих технологија
6. Психографска сегментација у туризму

6. ПРОФ. ДР ЗОРАН
МАСТИЛО

Предмет: Макроекономија и развој Југоисточне Европе, Макроекономија и развој БиХ
1. Структурне реформе макроекономских показатеља  као предуслов  привредног  раста у земљама Југоисточне Европе
2. Анализа структуре незапослености у земаљама Југоисточне Европе  и мјере за њено смањење
3. Проблеми јачања конкурентности као ограничење развоја БиХ
4. Евалуација образовног система као мјера за смањење ригидности тржишта рада у БиХ
5. Правци реформе Пензијског и Инвалидског осигурања у функцији економско социјалног развоја РС и БиХ
6. Валутни одбор као ограничење или рјешење развоја економија земаља Југоисточне Европе
7. Европска и друге алтернативе економских интеграцијакао рјешење развоја БиХ


