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Банкарство, Финансијска тржишта.
Циљ предмета:
Основни циљ предмета је да студенти стекну теоријско и институционално знање из подручја банкарског
менаџмента, као и да спознају важност и значај управљања банком за несметано финансирање привредних и
непривредних субјеката. Поред тога, студенти стичу теоретска и практична знања из области комерцијалног
и инвестиционог банкарства и управљања банком као најзначајнијом институцијом финансијског
посредовања.
Исход предмета:
По успешном завршетку наставног програма банкарског менаџмента студенти ће бити оспособљени да
практично примењују стечено знање везано за све аспекте деловања финансијског, банкарског система и
пословног окружења. Студенти се оспособљавају за рад у банкама и другим финансијским компанијама
почев од сектора платног промета, па до сектора управљања ризицима у банкарском пословању.
Садржај предмета:
Теоријска настава:
Менаџмент, банкарство и финансијске институције: структура финансијског система, банке и остале
финансијске институције; Финансијске иновације; Информационе технологије и банкарство;
Савремени трендови у светском банкарству; Стратегијско планирање у банкама; Управљање активом и
пасивом, хеџинг, кредитни ризик и ризик промене каматне стопе; Stand-by кредити и кредити деривата;
Управљање портфолиом инвестиција, ликвидност и профитабилност банака; Управљање изворима
средстава; Инвестиционо банкарство и трговање хартијама од вредности, управљање капиталом банке;
Регулативе у банкарству, контрола, надзор и ревизија пословања; Ефикасност банкарског сектора у
Европској унији и савремено електронско банкарство;
Практична настава:
Детаљнија анализа појединих методских јединица обрађиваних на предавањима, презентација практичних
примера и дискусије на задату тему.
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Број часова активне наставе
Теоријска настава:
45
Практична настава:
30
Методе извођења наставе:
Предавања и вежбе. У оквиру предавања, студентима се најпре представља тематска јединица предвиђена за
тај час, након чега ће бити остављено време за објашњење и развијање дискусије. На часовима предвиђеним
за вежбе студенти ће имати прилику да кроз појединачни и групни рад анализирају студије случајева из
праксе и дискутују на задату тему.
Оцена знања (максимални број поена- 100)
поена
поена
Завршни испит
Предиспитне обавезе
5
Писмени испит
Активност у току предавања
5
Усмени испит
30
Практична настава
60
Истраживачки рад

