Спецификација предмета за књигу предмета
Студијски програм
Изборно подручје (модул)
Врста и ниво студија
Назив предмета
Наставник (за предавања)
Наставник/сарадник (за вежбе)
Наставник/сарадник (за ДОН)
Број ЕСПБ

10

МАСТЕР АКАДЕМСКЕ СТУДИЈЕ - ЕКОНОМИЈА
МАСТЕР АКАДЕМСКЕ СТУДИЈЕ, ДРУГИ НИВО
УПРАВЉАЊЕ ЕКОНОМСКИМ И ПРИВРЕДНИМ РАЗВОЈЕМ
ПРОФ.ДР ДРАГАН МИХАЈЛОВИЋ
ДОЦ.ДР ИВАН ИВАНОВИЋ
Статус предмета
(обавезни/изборни)

Обавезан

Услов

неусловљен
Циљ овог предмета јесте управљање економским циљевима и мерама које је неопходно
предузети за реализацију пословне стратегије. Затим, дефинисање ефеката који се желе
Циљ
постићи применом одговарајућих мера и носилаца који дате мере требају спровести у
предмета
циљу привредног развоја и раста. Стицање наведених знања неопходно је економистима
како би разумели начин функционисања националне привреде и сагледали стратегије
које доприносе економском развоју.
Разумевање начина на који функционише економски и привредни систем. Усвајање
техника и вештина неопходних за анализу и разрешавање основних менаџерских и
Исход
економских дилема и проблема. Стицање сигурности у елаборацији, сагледавању и
предмета
дискусији везаној за глобалне аспекте економског раста и развојак као и примењених
економских мера.
Садржај предмета

Теоријска
настава

Практична
настава
(вежбе,
ДОН,
студијски
истраживачки рад)
Литература
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П-1: Еволуција теорије привредног развоја („од раста ка одрживом развоју“). П-2: Веза економске
политике и привредног развоја. П-3: Појам економског раста и економског развоја. П-4: Трендови и
извори економског раста и економског развоја. П-5: Циљеви развоја (миленијумски циљеви). П-6:
Теорија економског развоја. П-7: Фактори развоја. П-8: Стратегије развоја. П-9: Раст становништва и
привредни развој. П-10: Људски капитал и привредни развој. П-11: Мерење развоја. П-12: БДП као
начин мерења развоја. П-13: Финансијске кризе и привредни развој. П-14: Одрживи економски
развој привреде. П-15: Економски развој у Србији – поређење са земљама у свету.
В-1: Хронолошка анализа еволуције теорије привредног развоја. В-2: Разматрање ефеката
примене конкретних економских политика. В-3: Анализа трендова економског раста и развоја у
светским оквирима. В-4: Анализа утицаја савремених економских тенденција на креирање
економске политике. В-5: Разматрање мера постигнућа одређених циљева. В-6: Показатељи
економског развоја. В-7: Разматрање геополитичке локације као фактора економског развоја. В-8:
Ефекти примењених стратегија економског развоја у Србији и свету. В-9: Одрживост привредног
развоја. В-10: Развој радне снаге и подстицање запошљавања. В-11: Осврт на економски јаке
светске економије. В-12: Предности и мане БДП-а као начина мерења економског развоја. В-13:
Разматрање утицаја светске економске кризе на постојећи економски поредак. В-14: Разматрање
основних постулата постизања одрживости економског развоја. В-15: Осврт на стање привреде и
економије у Србији.
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Број часова активне наставе недељно током семестра/триместра/године
Предавања Вежбе
ДОН
Студијски истраживачки рад
Остали часови
4
3
Методе
Класичан начин уз активнo учeшћe студената у oбjашњeњу oснoвних тeматских цeлина,
извођења
презентације актуелних трендова, дискусије на задате теме.
наставе
Оцена знања (максимални број поена 100)
Предиспитне обавезе
поена
Завршни испит
поена
5
активност у току
60
предавања
писмени испит
5
практична настава
усмени испит
10
колоквијуми
20
семинари

