Студијски програм/студијски програми: Поштанске и банкарске технологије

Врста и ниво студија: oсновне струковне студије
Назив предмета: Основи поштанског саобраћаја
Статус предмета: обавезни
Број ЕСПБ:5
Услов: нема
Циљ предмета
Овладавање релевантним базичним појмовима из области поштанског саобраћаја, стицање
знања о карактеристикама поштанског саобраћаја и елементима његове инфраструктуре као и
стицање основних знања везаних за функционисанје међународног поштанског саобраћаја.
Исход предмета
По завршетку курса сваки студент би требало да: буде способан да дефинише појам,
карактеристике и специфичности поштанског саобраћаја; анализира чиниоце појаве и развоја
саобраћаја; дефинише место поштанског система у оквиру саобраћајног система, његове
елементе и подсистеме, као и његово место на тржишту; објасни разлоге постојања и задатке
UPU; опише и објасни задатке појединих елемената у оквиру структуре јавне поштанске
мреже.
По завршетку курса најбољи студент би требало да буде способан да: упоређује етапе у развоју
поштанског саобраћаја и аргументује компаративну анализу карактеристика/перформанси;
опише и аргументује савремене тенденције развоја поштанског саобраћаја; опише и
аргументује однос поштанског система и фактора из окружења који на њега делују; објасни
специфичности поштанске мреже наспрам осталих мрежа.
Садржај предмета
Теоријска настава
Поштански саобраћај као фактор развоја друштва и привреде. Развојни облици поштанских
веза. Основне карактеристике поштанског саобраћаја као монополске делатности. Основне
карактеристике поштанског саобраћаја у постмонополском периду. Специфичности
организације и функционицања поштанског саобраћаја. Основи међународног поштанског
саобраћаја. Улога и значај инфраструктуре поштанског саобраћаја.
Практична настава:Вежбе, Други облици наставе, Студијски истраживачки рад
Усмене одбране семинарских радова студената на теме које су везане за наставне јединице.
Дискусије на тему која је презентувана на претходним часовима. Решавање кратких тестова.
Једном месечно на вежбама се организују радионице у оквиру којих се студенти обучавају за
претраживање/коришћење литературе и релевантних извора података из области поштанског
саобраћаја.
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