УНИВЕРЗИТЕТ У ИСТОЧНОМ САРАЈЕВУ
ФАКУЛТЕТ ПОСЛОВНЕ ЕКОНОМИЈЕ БИЈЕЉИНА
Студијски
програм:

Назив предмета

Међународна економија

МЕЂУНАРОДНЕ ФИНАНСИЈЕ

Катедра
којој
Kaтедра за рачуноводство, ревизију и пословне финансије
предмет припада
Статус
Семестар
Фонд часова
Број ECTS бодова
предмета
ME-01-1-021-1
Oбавезни
I
3+1
8
др Спасоје Тушевљак
Наставник
мр Весна Петровић
др Весна Петровић
Условљеност другим предметима
Облик условљености
Нема условљености
Циљеви изучавања предмета:
Циљ предмета је да студентима пружи савремене анализе и знања о процесима, институцијама и
кретањима у области међународних финансија.
Исходи учења :
Уз обнављање и продубљавање сазнања о факторима који опредјељују савремене тенденције у
међународним финансијама, предмет пружа студентима стицање знања и способности успјешног
комуницирања са свјетским тржиштем уз упознавање, праћење и изучавање кључних процеса на
подручју међународних финансија.
Садржај предмета:
1. Доктринарне и управљачке контраверзе у савременим условима.
2. Однос глобалног институционалног сетинга и националног институционалног сетинга у контексту
услова и модела међународног финансирања.
3. Дејство финансирања на конкурентност и циљне перформансе на макро и микро плану.
4. Ограничења и могућности за креирање стратегија оптимизације финансијског сетинга.
5. Девизно тржиште и девизни курсеви; Институционални и функционални аспекти девизног
тржишта; Формирање девизних курсева; Режими девизних курсева; Платни биланс;
6. Остваривање симултане унутрашње и екстерне равнотеже; Механизми прилагођавања у
међународним економским односима;
7. Улога монетарне и фискалне политике у процесима прилагођавања; Улога девизног курса у
процесима прилагођавања;
8. Међународно кретање капитала; Међународни монетарни систем;
9. Реформа међународног финансијског система; Микроструктурни приступ међународним
финансијама;
10. Различити видови организације и структуре финансијских тржишта;
11. Рационални и ирационални подстицаји инвестирања;
12. Загонетке у међународним финансијама;
13. Ризици у међународном банкарству;
14. Сложене методе корпоративног управљања финансијским ризицима;
15. Глобалне кризе и одговори.
Методе наставе и савладавање градива:
Предавања: Теоријска и практична настава. На крају сваке теме предвиђена је дискусија као и
расправа о текућим сазнањима и новостима везаним за дату тему
Вjежбе: Свака методска јединица са предавања се рекапитулира и увjежбава и на часовима вjежби.
Литература:
1. Melvin, Michael, International Money and Finance Addison Wesley 2003
2. Scott, S. Hal and Philip A.Wellons, International Finance: Transactions, Policy and Regulation
Шифра предмета

1

Foundation Press 2000
3. Crum, Roy, Eugene F. Brigham, and Joel F. Houston, Fundamentals of International Finance SouthWestern College Pub. 2004
4. Yadav, Vikash, Risk in International Finance Routledge 2008
Tarullo, K. Daniel, Banking on Basel: The Future of International Financial Regulation Peterson
Institute 2008
Облици провјере знања и оцјењивање:
Коначна оцјена на испиту добија се на основу присутства настави, активног учешћа у наставном
процесу, позитивно оцијењених семинарских радова и колоквијума и знања показаног на усменом и
практичном дијелу испита.
Похађање наставе
5
Колоквијуми
15 Завршни испит
60
Активност на настави
5
Семинарски
15 Лабораторија
Посебна назнака за предмет:
Име и презиме наставника који је припремио податке: Проф. др Спасоје Тушевљак
Датум овјере: 11.11.2016.
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