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Статус предмета: Изборни предмет групе 2.
Број ЕСПБ: 8
Услов: Нема
Циљ предмета:
Циљ предмета јесте развијање научних сазнања и оспособљавање студената за
истраживање у области рачуноводста и финансијског менаџмента. Циљ је да
студентима покаже дубоку повезаност рачуноводства и финансија са стратешким
одлукама од стране авио-компаније, као и идентификовање кључних елемената који
утичу на финансијске перформансе. Предмет се ослања и на студије случаја и на
реалним животним примерима, како би илустровали корисност појмова и оквира у
олакшавању доношења одлука.
Исход предмета:
Исход предмета јесу усвојена теоријска знања и оспособљеност студената да
разумеју и користе финансијске информације у пословању; Оспособљеност за
разумевање кључних питања у финансијском управљању и примену у раду: авио
финансијско извештавање и анализа финансијских извештаја, дуговање,
финансирање капитала и лизинг, структура авио трошкова, класификација и
контрола, са финансијским показатељима и њиховим значајем за мерење
перформанси, структуром капитала и капиталом авио буџета; Оспособљеност да
компетентно и научно аргументовано дискутују, да истражују и презентују резултате
свог научног рада научној и стручној јавности.
Садржај предмета:
Увод у предмет; Основе рачуноводства; Биланс стања; Биланс успеха; Метрика
учинка; Лизинг, готовина и хеџинг; Структура капитала; Лизинг авиона; Управљање
готовином; Гориво и хеџинг валута; Капитално буџетирање, трошкови и приходи;
Трошкови ваздухоплова; Приходи ваздухоплова. Трошкови аеродрома; Приходи
аеродрома. Управљање финансијама у ваздухопловству; Ревизија и контрола.
Практична настава:
Вежбе, студије случајева, семинарски радови, дискусија
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Број часова активне наставе Остали

часовиПредавања: 45 Вежбе: 45 Други облици наставе:
Методе извођења наставе Предавања, вежбе, интерактивни метод; анализа
случајева из праксе.

Оцена знања (Максимални број поена 100)
Предиспитне обавезе поена Завршни испит поена
активност у току предавања 10 писмени испит
практична настава 15 усмени испит 30
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колоквијум-и 30
израда и презентација
семинарских радова

15 укупно 100


