
10 Статус предмета (обавезни/изборни) Обавезни
Услов

Циљ
предмета

Исход
предмета

Теоријска
настава

Практична 
настава 
(вежбе, 
ДОН, 
студијски 
истражива-
чки рад)

1
2
3
4
5

Предавања Вежбе ДОН Студијски истраживачки рад Остали часови
15*4=60 15*2=30

Методе
извођења
наставе

поена Завршни испит поена

10 писмени испит 30

усмени испит 25
30
5

Нема

Предиспитне обавезе
Оцена знања (максимални број поена 100)

Број ЕСПБ

Обученост студената за анализу токова на савременом девизном тржишту, за праћење и 
анализу промптне и терминске трговине девизама, за разумевање формирања и предвиђања 
девизних курсева, за аналитички допринос политици предузећа у усвајању оптималних 
инструмената заштите од ризика у међународном пословању, као и за идентификацију и 
обрачун могућих међународних извора финансирања и видова инвестирања.

Вежбе - Примери и израчунавања из девизних послова, цене финансирања на међународном 
тржишту, међународне диверсификације портфолија; Анализа случајева из праксе: 
међународни мерџери и аквизиције, регионалне берзе, емисија еврообвезница

Овладавање студената знањима о функционисању савременог девизног тржишта, основним и 
изведеним девизним пословима. Оспособљавање студената за анализу и хеџинг курсног 
ризика. Усвајање знања о принципима, начинима и стратегији међународног пословног 
финансирања и инвестирања.

Садржај предмета

Три области међународног финансијског пословања: финансирање, инвестирање и управљање 
ризицима. Посебна пажња се поклања ризику девизног курса, као специфичној врсти ризика у 
савременим предузећима. У деловима који се баве финансирањем предузећа на 
међународном финансијском тржишту предвиђено је да студенти науче принципе, процедуре и 
обрачун различитих облика прибављања капитала (емисија акција и обвезница, финансирање 
из кредита). У делу инвестирања на међународном тржишту предмет пружа знања о 
капиталним и портфолио инвестицијама у иностранству, страним директним инвестицијама, 
међународним спајањима и припајањима предузећа.

Основне академске студије
Међународни финансијски менаџмент

Студијски програм 
Изборно подручје (модул)
Врста и ниво студија
Назив предмета

Спецификација предмета за књигу предмета

Предавања, дискусије, колоквијуми, групне и појединачне презентације, семинарски радови, 
есеји

Литература
Међународни финансијски менаџмент - Владимир Вучковић (уџбеник у припреми)

Број часова активне наставе недељно током семестра/триместра/године

Међународна економија и финансије

Наставник/сарадник (за ДОН)

активност у току 
предавања
практична настава
колоквијуми
семинари


