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План рада:
Недеља

Наставна јединица

1.

Појам, циљеви, значај и врсте пројекта

2.

Типови организације пројеката

3.

Финансирање пројеката

4.

Примена мрежног планирања у управљању
пројектима

5.

Процес капиталног инвестирања

6.

Управљање током животног века инвестиција

7.

КОЛОКВИЈУМ, Економско- финансијска оцена
пројекта

8.

Процес портфолио инвестирања

9.

Врсте хартија од вредности, Извори
финансијских информација

10.

Диверсификација и ефикасност инвестирања

11.

Носиоци инвестиционе активности

12.

Значај ризика за доношење инвестиционих
одлука

13.

КОЛОКВИЈУМ, Основне детерминанте
појединих облика ризика

14.

Технике доношења инвестиционих одлука у
условима разика

15.

Критеријуми одлучивања у условима ризика

Структура оцене
Присуство предавањима
Присуство вежбама
Први колоквијум
Други колоквијум
Пројекат
Укупно

Број бодова
10
10
25
25
30
100

Први колоквијум састоји се од 5 краћих питање, од којих свако носи по 5 бодова.
Колоквијум ће обухватити градиво које je предвеђено планом и програмом за
првих 6 недеља. Минималан број бодова које треба остварити на првом
колоквијуму је 15. Студенти који не остваре минималан број бодова немају право
да изађу на други колоквијум. Недељу дана пре одржавања на сајту Факултета
за пословне студије објавиће се распоред полагања колоквијума.
Други колоквијум састоји се од 2 есејска питања и 2 задатка. Колоквијум ће
обухватити градиво које је предвеђено планом и програмом за преосталих 7
недеља. Недељу дана пре одржавања на сајту Факултета за пословне студије
објавиће се распоред полагања колоквијума.
Пројекат је обавезан за све студенте који желе да полажу испит преко
колоквијума. Пројекат се ради у тиму од максимално два студента. Последњи дан
за одбрану пројекта је предпоследња недеља предавања. Упутство за израду
пројекта може се добити у термину консултација предавача ангажованих на
предмету.
Студенти који полажу испит без испуњених предиспитних обавеза не морају да
раде пројекат и на испиту имају два теоријска питања и задатак са два захтева.

