Студијски програм: КОМУНИКАЦИОНЕ ТЕХНОЛОГИЈЕ
Врста и ниво студија: Основне струковне студије, први степен
Назив предмета: Економија
Наставник за предавања и вежбе : Валентина Малешевић
Статус предмета: обавезни,
Број ЕСПБ: 5
Услов: нема
Циљ предмета
Стицање основних знања из економије кроз увод у економију, микроекономију и макроекономију;
развијање способности економске анализе и логике кроз, теорију и примере из реалног окружења.
Представља основу за остале економске предмете и разумевање функционисања економског
аспекта друштва у функцији ефективне и ефикасне примене личних и друштвених ресурса.
Исход предмета
По завршетку овог курса, студенти ће бити у стању да:
Дефинишу, препознају, протумаче и објасне основне економске појмове и категорије; моћи ће да
анализирају и повезују економске појмове као апстрактне категорије са практичним економским
животом; развиће економску логику и размишљање о економским токовима у савременом
окружењу.
Садржај предмета
Увод у економску науку: Предмет и метод економије, Настанак и развој економије као науке;
Водеће школе економске мисли; Економске категорије и економски закони; Логика економије;
Десет принципа економије; Друштвена производња: Чиниоци и фазе друштвене производње,
Производња, расподела, размена и потрошња, Робна привреда; Појам и својства робе; Подела
рада као услов робне привреде; Сразмерна расподела рада на макроекономском и
миркоекономском нивоу; Предузећа у тржишној привреди; Производна функција, производња и
трошкови; Профит предузећа; Макроекономски агрегати: Бруто домаћи производ, Бруто
национални производ; Национални доходак; Тржиште и механизам испољавања закона
вредности: Понуда и тражња роба и услуга; Еластичност понуде и тражње, Тржишна равнотежа;
Појам и функције тржишта, Тржишна стања савршене и несавршене конкуренције; Монополконкуренција, моћ,профит; Политика према монополима; Новац и савремени проблеми новачаног
оптицаја: Облици и функције новца, Мере понуде новца, , Централна банка и банкарско
пословање. Инфлација и незапосленост; Појам и врсте инфлације, Утицај инфлације на привреди
раст и незапосленост, Тржиште рада и зараде, Дефлација. Привредни раст и развој; Појам и
значај привредног раста и развоја; Фактори привредно развоја; Привредни циклуси. Функција
државе у савремној привреди: Економска политика државе, Буџет и фисклана политика,
Монетрана политика и тржиште новца. Девизни курсеви и платни биланс. Европски
интерграциони процеси. Европска унија, Европски транзициони процеси; Макроекономски
проблеми земаља у транзицији, Међурнародно кретање капитала.
Практична настава - Вежбе
Вежбе, по расопореду материје, прате методске јединице и нагласак је на утврђивању наставних
садржаја кроз кратке тестове и кавантитативну илустрацију активности самих студената.
Проверава се степен савлађивања пређеног градива, организују се дискусије по појединим
темама. Од студената се захтева да на вежбама објашњавају, логички повезују и анализирају
економске феномене. и на тај начин покажу своје знање и разумевање наставне материје.
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Начин полагања испита
Предиспитне
Активност на предавањима и вежбама, 10 поена
обавезе
Тематска истраживања
30
Колоквијум
30 поена
Испитне обавезе
Писмени испит
30 поена
Недељни број часова
Предавања
4
Вежбе
1

