Спецификација предмета за књигу предмета
Менаџмент у електротехници
Студијски програм
Изборно подручје (модул)
Врста и ниво студија
основне струковне студије
Финансијски менаџмент
Назив предмета
Кнежевић Драшко
Наставник (за предавања)
Кнежевић Драшко
Наставник/сарадник (за вежбе)
Кнежевић Драшко
Наставник/сарадник (за ДОН)
6
Број ЕСПБ
Статус предмета (обавезни/изборни)
Услов
Да се постигне улога и значај предмета у извођењу струковних студија. Да се овлада техникама
Циљ
и методама приступа и коришћења ресурса у финансијском менаџменту. Да се обезбеди
предмета
оспособљеност за апликацију стечених знања на реалним задацима у пракси
Исход
предмета

Реализацијом наведених циљева, студенти се оспособљавају да препознају улоге и могућност
примене у савременој пракси. Упознавањем основних правила и савладавањем наставног
предмета студенти стичу основну културу потребну за успешно бављење основном струком

Садржај предмета
Значај финасијске функције у пословању предузећа. Начела финасијског пословања у
Теоријска
предузећу. Обезбеђење финансијских средстава и извора. Финансијска политика.
настава
Инвестициона политика и доношење инвестиционих одлука. Значај финасијског планирања,
финасијске анализе и финасијске контроле. Анализа финансијских резултата пословања
предузећа у конкретном окружењу. Разматрање политике дивиденди. Делови економске
политике значајне за ефикасност финансијског менаџмента

Практична Примена програма за симулацију финансијских резултата пословања у зависности од фактора
конкурентности предузећа. Посете одређеним предузећима у циљу што бољег савладавања
настава
теоретских знања.
(вежбе,
ДОН,
студијски
истраживачки рад)
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Број часова активне наставе недељно током семестра/триместра/године
ДОН
Студијски истраживачки рад
Предавања Вежбе
Остали часови
2
2
1
Методе
извођења
наставе

Предавања – вербалне, документационе и демонстрационе методе. Методе практичног рада и
вербалне методе – дијалог при излагању и одбрани пројектног рада. Лабораторијско –
експерименталне методе (групне) у привредном окружењу. Провера стеченог знања у току
наставе помоћу три теста знања. Консултације по потреби

Оцена знања (максимални број поена 100)
Предиспитне обавезе поена
Завршни испит
активност у току
40
писмени испит
предавања
10
практична настава
усмени испит
10
колоквијуми
10
семинари

поена
15
15

