Спецификација предмета за књигу предмета

Студијски програм
Међународна пословна економија
Изборно подручје (модул)
Врста и ниво студија
основне академске студије, први ниво студија
Назив предмета
Основи међународног пословања
Наставник (за предавања)
Татјана М. Драгичевић Радичевић
Наставник/сарадник (за вежбе)
Александар Топић
Наставник/сарадник (за ДОН)
Број ЕСПБ
Статус предмета (обавезни/изборни)
Обавезни
7
Услов
Примарни циљ јесте упознавање студента са развојем, основним детерминантама, факторима,
Циљ
законитостима и институционалним облицима у међународном окружењу у сврху стицања
предмета
неопходних знања за разумевање савремених међународних економских односа.
Стицање знања, која ће омогућити разумевање детерминанти међународног пословања, као и
јасно сагледавање свих значајних фактора и законитости у међународним економским
односима у циљу доношења оптималних пословних одлука.
Садржај предмета
Структура предмета је конципирана у десет поглавља, систематизована дедуктивном методом
од глобалног аспекта међународних економских односа, преко макроекономских детерминанти и
инструмената креирања позитивних услова у развоју међународне трговине, па до
конкретизације микроекономских активности на нивоу предузећа. Структуром предмета обрађују
се основна међународна и национална законодавна решења међународне трговине, анализирају
елементи развоја међународне трговине, ефекти и значај кретања рада, капитала, и
специфичности мултинационалних компанија. Затим значај и улога међународних институција у
формирању односа на међународном економском тржишту. Посебан нагласак стављен је на
развој девизног тржишта и евидентирање економских трансакција са иностранством. Изучавање
материје међународног пословања заокружено је конкретизацијом видова спољнотрговинске
Теоријска
сарадње.пословања
настава
1 Извори и субјекти међуанродног пословања, конвенције, начела и законска регулатива
2 Развој међународне трговине
3 Експанзија глобализације и структурне промене светске трговине
4 Инструменти и изградња конкурентских предности држава
5 Међународно кретање фактора и мултинационалне компаније
6 Платни биланс и девизно тржиште
7 Протекционизам и рестриктивне мере у међународном пословању
8 Царински систем и царинске тарифе
9 Међународне институције, одбрана семинарских радова
10 Спољнотрговински промет
Исход
предмета

Практична
настава (вежбе,
ДОН, студијски
истражива-чки
рад)
Литература
1
Драгичевић Радичевић, Т.: Међународно пословање, Мегатренд универзитет, Београд, 2007.
Број часова активне наставе недељно током семестра/триместра/године
Предавања
Вежбе
ДОН
Студијски истраживачки рад
Остали часови
3
2
Методе
Екс катедра-предавања, вежбе, интерактивност у току наставе, контролни тестови, семинарски
извођења
радови
наставе
Оцена знања (максимални број поена 100)
Предиспитне обавезе
поена
Завршни испит
поена
активност у току
10
50
писмени испит
практична настава
усмени испит
колоквијуми
30
семинари
10

