Студијски програм : ФИНАНСИЈЕ И БАНКАРСТВО, основне академске студије, први ниво
Модул 1: Финансије, банкарство и осигурање, Модул 2: Буџет, порези и царине
Назив предмета: МОНЕТАРНА ЕКОНОМИЈА
Наставник: Лукић Д. Александар, Добарџић Ш. Елдин
Статус предмета: обавезни, друга година, четврти семестар
Број ЕСПБ: 6
Услов: нема услова
Циљ предмета
Циљ предмета је упознавање студената са савременим теоријским, компаративним, системским и
примењеним аспектима монетарних финансија.
Исход предмета
Студенти ће изучавањем монетарне економије стећи знања о достигнућима финансијске економије и
макроекономије из ове области, начину креирања монетарне политике и ефектима њеног значаја за
привреду у целини.
Садржај предмета
Теоријска настава
Предмет проучавања монетарне економије чине: монетарни систем и монетарна политика. Монетарни
систем је скуп начела, метода, мера, инструмената и институција којима се креира (ствара) и повлачи
новац и регулишу монетарни токови у друштвеној репродукцији.Монетарна политика је скуп правила,
прописа, мера и инструмената којима се у монетарној сфери друштвене репродукције регулише ниво,
структура и динамика новчане масе, као и циркулација новца у прометним каналима
репродукције.Монетарна политика представља примењену научну област која се састоји из емисионе,
кредитне и девизне политике, а уско је повезана са фискалном политиком у склопу финансијске,
односно макроекономске политике.Монетарна економија као научна дисциплина треба да упозна
студенте са монетарном анализом, монетарном теоријом и монетарном политиком.Практична
настава:Вежбе, студије случајева, решавање задатака, дискусије.
Практична настава
Вежбе обухватају припрему, израду и одбрану семинарског рада из тематских области обухваћених
теоријском наставом.
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Број часова активне наставе
Теоријска настава: 2
Практична настава: 2
Методе извођења наставе
Предавања су аудиторна уз подршку савремених учила и активно учешће студената. Рад на вежбама
обухвата: Утврђивање градива обрађеног на часовима предавања и додатна појашњења Провере знања.
Индивидуалан рад студената кроз излагање семинарских радова и дискусије у тимовима.
Оцена знања (максимални број поена 100)
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