1.
2.
3.
4.

5.
6.
8.
9.

Предметна програма од втор циклус студии
Наслов на наставниот
Финансиски пазари и институции
предмет
Код
ФМ42013
Студиска програма
Финансиски менаџмент
Економски институт, Скопје, УКИМ
Организатор на студиската
програма (единица, односно
институт, катедра, оддел)
Степен (прв, втор, трет
VIIa-60
циклус)
Академска година/семестар
2017/2018
7.
Број на
5
2 семестар
ЕКТС
Наставник
доц. д-р Весна Георгиева Свртинов
доц.д-р Ирина Мајовски
Предуслови за запишување
Завршен прв циклус студии (240 кредити)
на предметот

10.

Цели на предметната програма (компетенции):
Преку изучувањето на наставната програма студентите ќе го согледаат
значењето кое финансиските пазари и финансиските институции го имаат во
секојдневниот живот на правните и на физичките лица и на економијата на
секоја земја. Изучувањето на материјата по овој предмет ќе им овозможи на
студентите да ги вреднуваат финансиските средства и да ги разберат
карактеристиките и разликите на финансиските инструменти, со кои се тргува на
пазарот на пари и на пазарот на капитал. Исто така, ќе се изучува и значењето и
улогата на комерцијалните банки, инвестиционите банки, пензиските фондови,
осигурителните компании, инвестиционите фондови и другите финансиски
институции, од кои во голема мера зависи благосостојбата на секоја национална
економија, но и на светската економија во целина.
Оспособен за (компетенции):
По изучувањето на овој предмет студентите ќе бидат во можност:
Да го разберат функционирањето на финансиските пазари и да ги
согледаат разликите помеѓу финансиските инструменти со кои се тргува
на овие пазари;
- Да ги идентификуваат и анализаат ризизите и приносите на различните
финансиски инструменти;
- Да ги сватат карактеристики на терминските договори, фјучерсите,
опциите и своповите и да разберат како финансиските институции ги
користат овие финансиски деривати за управување со одделни
финансиски ризици;
- Да бидат оспособени преку концептот на нето сегашна вредност да
направат избор во кој вид финансиски инструмент да го вложат
богатството и да го сватат значењето на диверзификацијата на
портфолиото;
- Да ги осознаат економски принципи на функционирањето на
финансиските институции и да сватат зошто овие институции се толку
значајни за работењето на финансиските пазари и зошто се најстрого
регулирани бизниси во секоја економија;
Содржина на предметната програма:
 Финансиски систем функција, значење и
компоненти
 Регулација на финансискиот систем
 Финансиски пазари - значење и структура
 Инструменти на пазарот на пари и капитал
 Вреднување на долгорочните хартии од вредност
 Улогата на каматните стапки во носењето на инвестиционите одлуки
 Ризик и очекуван поврат од инвестиции
 Видови финансиски институции (депозитни финансиски институции,
договорни финансиски институции, инвестициони посредници и
инвестициони банки)
 Функции на финансиските институции
 Управување со ризици во финансиските институции
 Глобализација и интернационализација на финансиските пазари и
-

11.

институции

12.

13.

Методи на учење:
Наставата се изведува во облик на предавања со дискусии, со интерактивни
методи кои вклучуваат самостојни задачи на студентите, презентации и учество
на истакнати стручни лица од пракса.
Вкупен расположлив фонд на време 15 недели
5 ЕКТС х 30 часови = 150 часови

14.

Распределба на расположливо време 15+15+120 = 150 часови

15.

Форми на наставните
активности

16.

17.

18.

Други форми на активности

15.1.

Предавања-теоретска
настава

15
часови

15.2.

15
часови

16.1.

Вежби (лабораториски,
аудиториски), семинари,
тимска работа
Проектни задачи

16.2.

Самостојни задачи

45
часови

16.3.

Домашно учење

45
часови

Начин на оценување
17.1.
Тестови

30
часови

60
бодови

17.2.

Семинарска работа/проект
(презентација: писмена и усна)

30
бодови

17.3.

Активност и учество

10
бодови

Критериуми за
оценување
(бодови/оценка)

до 61 бода
од 61 до 68
бода
од
69 до 76
бода

5 (пет) (F)
6 (шест) (Е)
7 (седум) (D)

19.
20.
21.
22.

од 77 до 84
8 (осум) (С)
бода
од
85 до 92
9 (девет) (B)
бода
од
93 до100
10 (десет) (А)
Редовностбода
на настава и вежби, проектна
задача
Македонски јазик

Услов за потпис и полагање
на завршен испит
Јазик на кој се
изведува наставата
Механизми на интерна евалуација
Метод на следење на
квалитетот на
наставата
ЛИТЕРАТУРА
22.1.
Задолжителна литература
Ред. Автор
Наслов
Издавач
број

22.2.

1.

Весна Георгиева
Свртинов

2.

Михаил
Петковски

Економија на
пари,
банкарство и
финансиски
пазари
Финансиски
пазари
институции

Печатница
“Напредок”

2016

Економски
и факултет,
Универзитет
„Кирил и
Методиј“
Скопје

2009

Дополнителна литература
Ред. Автор
Наслов
број
1.
Frederic S. Mishkin Financial Markets
F.S. & Stanley G. E. and Institutions

2.

Фредерик С.
Мишкин

Година

Економија на
пари, банкарство
и финансиски
пазари

Издавач
Prentice Hall
7th Edition

Магор (Превод
од Влада на
Република
Македонија)

Годин
а
2012

2006

