Спецификација предмета за књигу предмета
Студијски програм
Економија
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Врста и ниво студија
Основне академске студије / Први ниво
Назив предмета
Међународна економија
Наставник (за предавања)
Илић Ж. Силвана / Костић Ч. Драган
Наставник/сарадник (за вежбе)
Стојановић М. Драгица
Наставник/сарадник (за ДОН)
Број ЕСПБ
Статус предмета (обавезни/изборни)
8
обавезни
неусловљен
Услов
Циљ
пружа основна знања из следећих области: теорије међународне размене,
предмета
спољнотрговинска политика, међународне интерграције, утицај спољне трговине на
привредни развој, платни биланс, функционисање девизног тржишта, међународни
монетарни систем.
Исход
способност студената да процени и сагледа питања развоја међународне економије,
предмета
унапређења привреде и извоза, протумачи основне модалитете функционисања
међународних економских односа и међународних финансијских институција.
Садржај предмета
Теоријска
П-01:Значај међународне економије, међународна размена; П-02: Економија обима,
настава
несавршена конкуренција; П-03:Глобална кретања у светској привреди и економски
развој;П-04:Међународна
трговина,
теорија
међународне
трговине;П-05:
Институционализација међународне трговине; П-06:Међународне економске интеграције,
регионалне
економске
интеграције;П-07:
Међународно
кретање
ресурса
и
мултинационалне компаније;П-08:Спољнотрговинска политика, царинска политика,
слободне зоне; П-09:Функција и значај платног биланса; П-10:; Девизна тржишта, девизни
курсеви;П-11:Светска привреда, глобално окружење;П-12:Међународне економске
интеграције,регионалне интеграције;П-13: Развој ЕУ кроз уговоре и институције;П-14:
Међународни монетарни систем, финансијска криза; П-15: Монетарни систем и
координација макроекономских политика.
Практична
В-01:Обим и фактори међународне размене;В-02: Расположиви фактори производње и
настава
ефекти несавршене конкуренције; В-03: Положај земље у међународној подели рада,; В(вежбе,
04: Теорије међународне трговине – Закон компаративне предности;В-05:Политика
ДОН,
међународне трговине, споразуми, конвенције, обичаји; В-06:Регионалне интеграције, ЕУ,
студијски
ЦЕФТА 2006; В-07: Међународне финансијске институције, ММФ, СТО;В-08:Међусобна
истражива- условљеност међународне трговине и улагања, мере подстицања међународне трговине;
чки рад)
В-09:Нецаринске баријере; В-10: Платнобиласно праћење трансакције земље са светом;
В-11:Функционисање девизног тржишта, одрђивање девизног курса;В-2: Интернационализација компанија; В-13:Финансијске и правне институције у ЕУ и међународна
економија; В-14: Развој међународног монетарног система, функције ММФ-а;В-15:
Упоређивање међународног монетарног система са националним монетарним системом.
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Број часова активне наставе недељно током семестра/триместра/године
Предавања Вежбе
ДОН
Студијски истраживачки рад
Остали часови
3
3
Методе
извођења
Предавања, презентације, тестови, семинари
наставе
Оцена знања (максимални број поена 100)
Предиспитне обавезе
поена
Завршни испит
поена
активност у току
писмени испит
5
предавања
5
60
практична настава
усмени испит
30
колоквијуми
семинари

