Табела 5.2 Спецификација предмета
Студијски програм/студијски програми : РАЧУНОВОДСТВО И РЕВИЗИЈА
Врста и ниво студија: ОСНОВНЕ
Назив предмета: МЕЂУНАРОДНО ПОСЛОВНО ФИНАНСИРАЊЕ
Наставник (Име, средње слово, презиме): мр Драгана Д. Тадић Живковић
Статус предмета: ИЗБОРНИ
Број ЕСПБ: 7
Услов:
Циљ предмета
Упознавање студената са развојем светске привреде и карактеристикама међународног монетарног
система, институционалним оквирима међународне монетарне сарадње и карактеристикама савременог
међународног монетарног система. Посебна пажња ће се посветити монетарној сарадњи у Европској
Унији и међународним токовима капитала. На крају, следи упознавање са ризицима у међународном
пословању.
Исход предмета
Студенти стичу знања о функционисању међународног монетарног система, о организацији и раду
међународних финансијских организација, као и перспективама и ограничењима у погледу укључивања
Србије у процесе међународне економских и финансијских интеграција.
Садржај предмета
Међународни финансијски менаџмент – појам, развој, перспектива. Девизни курс. Међународни
монетарни фонд. Међународно кретање капитала. Светска банка. Европска монетарна унија. Заједничка
улагања капитала. Осигурање и кредитирање извозних послова.
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Број часова активне наставе
Остали часови
Предавања:
Вежбе:
Други облици наставе:
Студијски истраживачки рад:
3
1
/
/
Методе извођења наставе
Предавања, видео презентације, интерактивни облици наставе, анализа случајева.
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.

