Берзе и финансијска тржишта – инфолист 2018/19
академске студије
Назив предмета: Берзе и финансијска тржишта
Година студија: трећа
Семестар: пети
Фонд часова: 30 предавања + 52 вежби
Наставник: Др Сања Вучковић, ванредни професор
Асистент: Мастер Милица Поповић
План рада на предавањима:
Предавања из предмета Берзе и финансијска тржишта одржаваће се једном недељно у трајању од
два школска часа.
1.

Уводни час

2.

Финансијска актива и инструменти

3.

Финансијска тржишта, ризик, принос и цена капитала

4.

Каматна стопа

5.

Први колоквијум - 29.10.2018. (од 11. до 45. стране)

6.

Финансијски инструменти тржишта новца и капитала

7.

Финансијски деривати - форвард и фјучерс

8.

Финансијски деривати - своп и опције

9.

Финансијска тржишта

10.

Други колоквијум - 26.11.2018. (од 49. до 90. стране)

11.

Берзе и берзански индекси

12.

Финансијске институције - банке

13.

Финансијске институције - инвестициони фондови...

14.

Трећи колоквијум - 24.12.2018. (од 90. до 139. стране)

15.

Сумирање резултата колоквијума и припрема за испит

План рада на вежбама:
Вежбе из предмета Берзе и финансијска тржишта изводиће се једном недељно у трајању од четири
школска часа. На вежбама ће се покрити области које нису у довољној мери покривене на
предавањима, затим ће се давати примери и задаци у вези са тематским проблемима и анализирати
студије случајева уз израженије учешће студената у раду.
Методе извођења наставе:
Екс катедра предавања, анализа студија случајева, интерактивни рад у форми пропитивања.

Колоквијуми:
У току семестра одржаће се три колоквијума. Колоквијуми ће бити у форми есејских питања којих ће
бити укупно пет на сваком колоквијуму. Свако питање вреди максимално три поена ако је студент у
потпуности тачно и садржајно одговорио. Максималан број поена по сваком колоквијуму је 15.
Време трајања колоквијума је 40 минута.
Студент преко колоквијума може остварити укупно 45 поена. Укупан број поена који се може
остварити на основу активности на вежбама је 15. Ако студент на неком од колоквијума оствари
преко 13 поена, биће ослобођен тог дела градива на испиту и одговараће на три питања из
преосталих области. Ако на сваком од три колоквијума оствари 13 и више поена студент има оцену 6
на испиту.
Студенти који остваре минимално 55 предиспитних поена такође имају оцену 6.
Студенти који немају предиспитне поене могу изаћи на завршни испит који у том случају носи 100
поена.
Начин полагања испита:
За полагање испита потребно је спремити првих шест глава из уџбеника. Испит се полаже усмено на
основу питања која се налазе на крају сваке лекције. Студент ће добити три питања: једно питање из
прве и друге главе књиге, једно из треће и четврте и једно из пете и шесте главе. За прелазну оцену
потребно је дати задовољавајући одговор на сва три питања. Остварени поени на колоквијуму
узимају се у обзир за коначну оцену.
Сви стечени поени важе до почетка зимског семестра 2019. године.
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