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Нова школска година на Економском факултету у Суботици започела је данас, свечаним
пријемом студената прве године основних академских студија.

Економски факултет ове године је уписало укупно 502 студента, од чега 142 студента у
Суботици, на осам студијских програма из области економије, менаџмента и пословне
информатике. За њих је данас уприличен свечани пријем у Амфитеатру ове високообразовне
установе, а своја очекивања од студија, поделио је са нама Љубомир Апелић, студент прве
године Агроекономије.

- Уписао сам Економски факултет због боље будућности, јер је веома значајно да наставимо
школовање, да се стално усавршавамо и проширујемо тренутна знања, а очекујем да ћу га
успешно завршити - рекао је Апелић.
На истом смеру, у првој години студија придружила му се и Миљана Ћадић, која каже да ју је
на студије привукло велико интересовање за економију.

- Завршила сам средњу Економску школу, интересује ме економија и имала сам велику жељу
да наставим школовање, а очекујем да ћу да научим нешто ново и стекнем још већа знања
него што имам сада - истакла је Ћадић.
Бруцош Никола Буњевчев, одлучио је да настави студије на Економском факултету, јер сматра
да ће му пружити веће шансе за запослење, у односу на то да се задржао само на средњем
образовању.
- Од студија очекујем да ћу се усавршити, уписао сам Европску и међународну економију и
надам се да ћу завршити све у року, јер ми је то примарни циљ - рекао је кратко Буњевчев.
У име студената Економског факултета, бруцошима је добродошлицу пожелео Вукашин
Стојановић, потпредседник Студентског парламента, као неко ко им је по годинама и искуству
најближи и коме су студије и студентски живот још увек свежи.
- Ово је нови почетак и једна нова, потпуно непозната прича за вас, која са собом доноси нова
познанства, нове прилике, ново знање, искуства, љубави, дружења, журки и још много тога. За
почетак вам желим да изађете из граница и оквира које сте сами себи поставили или вам их је
неко други поставио и да идете што даље можете у ономе што ће вам факултет пружити и
омогућити у наредних неколико година - поручио је Стојановић и додао да им је за сва питања
и недоумице Студентски парламент увек на располагању.
Декан факултета, проф. др Александар Грубор, истакао је да нову генерацију студената чине
млади људи, који су уписали економију желећи на тај начин да покажу како правих и добрих
економиста у Србији нема много.
- Од наших студената се, пре свега, очекује да буду вредни и радни, да уче и полажу испите, те
да након четворогодишњих студија стекну назив дипломирани економиста. Економски
факултет ће се трудити да својим студентима понуди нова и применљива знања у складу са
временом у којем живимо, а ту пре свега мислимо на растући значај информационих
технологија и општег процеса дигитализације, не само у нашој земљи, него и у окружењу истакао је проф. др Грубор.

Успешан почетак студија, бруцошима су пожелели и Срђан Самарџић, члан Градског већа
задужен за област туризма, инвестиција и међународне сарадње, и Драги Вучковић, начелник
Севернобачког управног округа, који су присуствовали свечаности.

