Табела 5.2 Спецификација предмета
Студијски програм/студијски програми : БАНКАРСТВО, ОСИГУРАЊЕ И БЕРЗЕ, ПОРЕЗИ И ЦАРИНЕ,
РАЧУНОВОДСТВО И РЕВИЗИЈА
Врста и ниво студија: ОСНОВНЕ
Назив предмета: МЕЂУНАРОДНА ЕКОНОМИЈА
Наставник (Име, средње слово, презиме): Проф. др Весна М. Петаковић
Статус предмета: ИЗБОРНИ
Број ЕСПБ: 8
Услов:
Циљ предмета
Циљ предмета је да студентима пружи одговарајућу теоријску основу за сагледавање финансијске стране
међународних економских трансакција, да објасни различите економске механизме и инструментаријум економске
политике, политике девизног курса, монетарних интеграција, политике прилагођавања, као и основне карактеристике
валутних криза, девизног тржишта, платног биласна и међународног задуживања, ради што успешнијег коришћења
међународног монетарног оквира за конкурентно пословање на светском тржишту.
Исход предмета
Успешним савладавањем програма овог предмета, студенти се оспособљавају за: разумевање и адекватну процену
кретања на међународном финансијском тржишту; конкретне пословне активности повезане са избором механизама
плаћања и ризицима у међународним финансијама; доношење релевантних економских одлука на макро и микро
нивоу; анализу и тумачење компоненти и целине платног биланса; организовање и контролисање међународних
финансијских операција; примену међународних норми у међународном кретању капитала.
Садржај предмета
Садржај предмета чине следеће тематске целине: Девизни курс и девизно тржиште; Алтернативни системи девизних
курсева; Теорија и политика платног биланса; Детерминанте нивоа девизних курсева; Теорија прилагођавања платног
биланса; Политика прилагођавања – одрживи привредни раст и развој; Еволуција Међународног монетарног система;
Монетарна унија; Европски монетарни систем; Међународна кретања капитала; Кредитирање и осигурање извоза;
Валутне кризе и шпекулативни напади; Међународна ликвидност; Проблем задужености на међународном нивоу;
Економске кризе 90-их, улога ММФ-а и финансијске кризе; Међународне финансијске институције.
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Број часова активне наставе
Остали часови
Предавања:
Вежбе:
Други облици наставе:
Студијски истраживачки рад:
3
2
/
/
Методе извођења наставе
Предавања: Ex cathedra предавања, Анализа примера из праксе, Интерактивни рад у форми дискусије и изношења
ставова и закључака поводом појединих питања, Разрада актуелних питања које студенти припремају и излажу у виду
презентација, краћих есеја и семинарских радова. Вежбе: Интерактивни рад, Студије случајева, Решавање
проблемских задатака, Рекапитулација појединих партија са предавања,
презентације домаћих радова и дискусије.
Оцена знања (максимални број поена 100)
Предиспитне обавезе
поена
Завршни испит
поена
активност у току предавања
10
писмени испит
практична настава
усмени испт
50
колоквијум-и
20
..........
семинар-и
20
Начин провере знања могу бити различити наведено у табели су само неке опције: (писмени испити, усмени испт,
презентација пројекта, семинари итд......
Максимална дужна 1 страница А4 формата
Спецификацију треба дати за сваки предмет из студијског програма. Ако постоје заједнички предмети за више
студијских програма тада се у Књизи предмета, предмет приказује само један пут. Књига предмета представља
јединствен прилог за све студијске програме првог и другог нивоа студија.
Сваки предмет мора бити одвојени фајл, да би могао да се хиперлинком повеже са наставним особљем (Књига
наставника) и планом студија Табела 5.1, односно 5.1а.

