
Студијски програм/студијски програми: Порези и царина, Финанисје и рачуноводство,
Менаџмент и интернационална бизнис администрација, Туризам
Врста и ниво студија: Основне струковне студије
Назив предмета: Економија
Наставник: Душанка М. Јововић; Слађана Р. Мушикић; Јелена Б. Божовић
Статус предмета: Обавезни
Број ЕСПБ: 6
Услов:
Циљ предмета:
Успешност разумевања економске и друштвене стварности; спознаја кључних  економских
категорија и закона савремене тржишне привреде; разумевање теоријских концепата и
метода економске анализе на којима се заснива економска политика  и конкуренција, као и
макроекономска  и развојна политика. На тај начин студенти се оспособљавају да се сналазе
у актуелним микро и макроекономским проблемима савремених тржишних привреда.
Исход предмета:
Оспособљавање студената да на основу савладаног градива протумачи токове економских
процеса; открију могући утицај макроекономских агрегата на стање економије и пословну
активност фирми; испита утицај државе на стопу привредног раста кроз подстицање штедње,
инвестиција, истраживања и развоја, технологије; као и створити студентима основу за
изучавање и праћење теоријских и практичних области које припадају посебним научним
дисциплинама пословних студија, или вишим нивоима студија.
Садржај предмета:
Економија као научна дисциплина, увод у изучавање Економије
Економски закони и робна производња
Расподела, робни промет  и нужност присуства привредног раста и развоја
Бруто домаћи производ, увод у макроекономију, затворена привреда, штедња, инвестиције
и финансијски систем
Финансије–основни инструменти (временска вредност новца, новац и цене на дуги рок,
инфлација,...)
Међунардна трговина и макроекономско управљање савременом привредом
Циклично кретање: криза, рецесија, незапосленост.
На вежбама, које по распореду прате предавања, проверава се степен савлађивања материје,
студенти се упознају са примерима и задацима који олакшавају савлађивање градива,
организују се дискусије по појединим питањима, при чему студенти могу да дају уводна
излагања (у виду есеја, краћих семинарских радова и сл.). Од студената се стално тражи да
на вежбама објашњавају економске феномене о којима је реч у појединим лекцијама и на тај
начин покажу своје знање, разумевање и примену наставне материје.
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Број часова  активне наставе
Предавања:

3
Вежбе:

1
Други облици наставе: Студијски истраживачки

рад:

Остали
часови

Методе извођења наставе: Интрактивна предавања, студије случајева, дискусије ...
Оцена  знања (максимални број поена 100)

Предиспитне обавезе поена Завршни испит поена
активност у току предавања 10 писмени испит/ 30
практична настава 10
колоквијум-и 40
семинар-и 10


