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Циљ предмета
Циљ практичне наставе јесте да се студенти упознају са специфичним знањима из области финансија и
рачуноводства као и оспособљавање студената за практичну примену стеченог знања и припрему студената за
обављање стручне праксе у организацији.
Исход предмета
После практичне наставе  студент ће бити оспособљен да:
 Разуме улогу финансијског тржишта;
 Вреднује финансијске инструменте на финансијском тржишту;
 Примени менаџмент у банкарству;
 Примени инструменте међународног платног промета;
 Користи персонални рачунар за обраду књиговодствених информација;
 Открије улогу и значај комуникација у функционисању организације;

Садржај предмета
Теоријска настава
Фундаменти информационих система у банкарству;
Фундаменти информационих система у рачуноводству;
Фундаменти банкарског пословања и платног промета;
Фундаменти пословних финансија;
Фундаменти ревизије финансијских извештаја
Фундаменти финансирања локалне самоуправе;
Практична настава
Део практичне наставе садржи задатке и тестове за горе поменути теоријски део наставе, а већи део представља
задатке и тестове из практичног рада – обрада почетног стања главне књиге, књижење и контрола пословних
промена; разумевање међународних стандарда ревизије; учествовање у анализи пословања предузећа; наплата
такси и других надокнада локалне самоуправе.
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Број часова  активне наставе
Предавања:
       2

Вежбе:
    2

Други облици наставе: Студијски истраживачки рад:
Остали часови

Методе извођења наставе
Усмена предавања, студија случаја, индивидуални и групни рад.

Оцена  знања (максимални број поена 100)
Предиспитне обавезе поена Завршни испит поена
активност у току предавања 10 писмени испит
практична настава 40 усмени испт 30
колоквијум-и
семинар-и 20


