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Предавања Вежбе ДОН Студијски истраживачки рад Остали часови
4x15=60 2x15=30

Методе
извођења
наставе

поена Завршни испит поена

10 писмени испит 25

усмени испит 25
30
10

Нема услова

Предиспитне обавезе
Оцена знања (максимални број поена 100)

Број ЕСПБ

Студент би требало да поседује способност анализе историјских и текућих кретања саставних 
делова платног биланса, да уочи везу између промена у платном билансу и промена девизног 
курса, да примени савремене моделе и методе у анализи основних детерминантни нивоа 
девизног курса, да анализира и дискутује савремене тендеције у међународном кретању 
капитала, да дискутује основне факторе међународних економских и финансијских криза.

Примена стеченог знања у анализи случајева из праксе на часовима вежби, сценарио – 
самостални рад студената у оквиру формираних група на креирању економских политика 
земље која се сусреће са озбиљним проблемима унутрашње и екстерне равнотеже.

Пружити основна знања и креирати базне компетенције за разумевање и анализу комплексних 
односа у међународним финансијама који су последица континуираног процеса финансијске 
глобализације и интеграције националних економија. То подразумева да студент мора да 
овлада основним знањима из теорије и политике платног биланса, политике девизних курсева, 
финансијских и девизних тржишта, као и међународна кретања капитала.

Садржај предмета

1) Теорија и политика девизних курсева; 2) Платни биланс; 3) Теорија прилагођавања платног 
биланса; 4) Политика прилагођавања – одржив привредни раст и развој; 4) Међународни 
монетарни систем (1870 - ); 5) Међународна монетарна интеграција; 6) Међународно кретање 
капитала; 7) Дужничке и финансијске кризе; 8) Улога Међународног монетарног фонда;

Спецификација предмета за књигу предмета

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

Литература
Дејан Миљковић, Међународне финансије, Економски факултет, Београд, 2008.

Број часова активне наставе недељно током семестра/триместра/године

Миљковић Дејан, Ристановић Владимир, Међународна макроекономија, уџбеник у процесу 
Кругман Пол и Обстфилд Морис "Међународна економија: теорија и политика", Дата статус 

Међународна економија и финансије

активност у току 
предавања
практична настава
колоквијуми
семинари

Oсновне академске студије првог нивоа високог образовања
Међународна макроекономија

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


