Спецификација предмета за књигу предмета
Студијски програм
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Изборно подручје (модул)
Врста и ниво студија
Основне академске студије првог нивоа
Назив предмета
Основи економије
Наставник (за предавања)
Наставник/сарадник (за вежбе)
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6 Статус предмета (обавезни/изборни)
Услов
Испуњене предиспитне обавезе
Циљ
предмета

Обавезан

Упознавање студената са основним економским категоријама и процесима савремене тржишне економије
што би требало да им олакша студије осталих економских предмета попут пословног права, привредног
криминалитета, јавних финансија и сл.

Исход
Оспособљавање студената за разумевање основних економских категорија из тематских подручја: а)
предмета
институционална економија, б) микроекономија и ц) макроекономија.
Садржај предмета

Теоријска
настава

Практична
настава
(вежбе,
ДОН,
студијски
истраживачки рад)
Литература
1
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Увод у економију: (предмет економије, метод економске анализе, економске доктрине, економски
системи, транзиција и приватизација); Основи микроекономије:(тржишна морфологија, актери
тржишне сцене, тржишне снаге, тржишне структуре, трошкови, цене, микроекономски агрегати);
Основи макроекономије: (Макроекономска улога државе, макроекономски агрегати, новац и
кредит, инфлација и незапосленост, макроекономска равнотежа, економски развој и
инвестиције).
Вежбе су усмерене на упознавање студената са инструментима и мерама регулисања понуде и
тражње на тржишту, инструментима и мерама монетарно-кредитне политике, инструментима
фискалне политике, инструментима и мерама спољнотрговинске и девизне политике,
инструменте инвестиционе политике. Студентима ће се омогућити израда семинарских радова.
Решавање задатака, разрада појмова и анализа студија случаја из области које се обрађују на
предавањима.
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Број часова активне наставе недељно током семестра/триместра/године
Предавања Вежбе
ДОН
Студијски истраживачки рад
Остали часови
2
3
Методе
извођења
наставе
Примењује се вербално-текстуална метода, илустративно-демонстративна метода
Оцена знања (максимални број поена 100)
Предиспитне обавезе
поена
Завршни испит
поена
активност у току
предавања
8 писмени испит
практична настава
7 усмени испит
колоквијуми
20
семинари
15

50

