Наслов на студиската програма

Прилог бр. 3

Назив на факултетот/Назив на институтот

Предметна програма од втор циклус на студии

1.

Наслов на наставниот
предмет

Меѓународен финансиски менаџмент

2.

Код

CFM515

3.

Студиска програма

Корпоративен финансиски менаџмент

4.

Организатор на
студиската програма
(единица, односно институт, катедра,
оддел)

Економски факултет - Скопје
Универзитет „Св. Кирил и Методиј” во Скопје

5.

Степен (прв, втор, трет
циклус)

Втор циклус

6.

Академска година
/семестар

Прва година / втор семестар

8.

Наставник

Проф. д-р Сашо Арсов

9.

Предуслови за
запишување на
предметот

Завршен прв циклус на студии со најмалку 240 кредити

10.

Цели на предметната програма (компетенции):
По завршувањето на наставата студентите треба да бидат способни да:
•
•
•
•
•

11.

7.

Број на ЕКТС- кредити

6

Да ги пресметуваат и интерпретираат сметководствената и економската изложеност на компанијата на
девизниот ризик и да предлагаат мерки за нивно намалување.
Да ги анализираат ефектите од користењето на различните финансиски деривативи и да дизајнираат
соодветна стратегија за заштита од ризикот во конкретна ситуација;
Да ги пресметуваат трошоците на одделните компоненти на капиталот, како и просечната цена на капиталот
на компанија што користи меѓународни извори на финансирање;
Да умеат да ја анализираат оправданоста на инвестициските проекти во случаите на меѓународно
инвестирање;
Да умеат да го утврдат приносот на портфолиото составено од меѓународни хартии од вредност, како и да
извршат оптимализација на таквото портфолио во рамките на релацијата ризик-принос

Содржина на предметната програма:
13.
14.
15.
16.
17.
18.
19.
20.
21.
22.
23.

Мултинационалното претпријатие и мултинационалниот финансиски менаџмент.
Девизни курсеви и девизен пазар.
Пазари на валутни фјучерси и опции.
Меѓународни финансии и меѓународни финансиски пазари.
Мерење на сметководствената изложеност на девизниот ризик.
Управување со сметководствената изложеност на девизниот ризик.
Мерење на економската изложеност на девизниот ризик.
Управување со економската изложеност на девизниот ризик.
Управување со обртниот капитал во меѓународен контекст.
Преземање инвестициски проекти во странство – цена на капиталот и капитално буџетирање.
Меѓународен портфолио менаџмент

12.

Методи на учење: предавања, студии на случај, интерактивна настава, квизови, проекти, филмови, подржани со
LCD и Power Point.

13.

Вкупен расположив
фонд на време

14.

Распределба на
расположивото време

15.

Форми на наставните
активности

16.

6 ЕКТС х 30 часови = 180 часови

24+16+40+10+90 = 180 часови
15.1.

Предавања - теоретска настава

24 часови

15.2.

Вежби (лабораториски, аудиториумски),
семинари, тимска работа

16 часови

16.1.

Проектни задачи

40 часови

72

Наслов на студиската програма

Други форми на
активности
17.

18.

Назив на факултетот/Назив на институтот

16.2.

Самостојни задачи

10 часови

16.3.

Домашно учење – задачи

90 часови

Начин на оценување
17.1.

Тестови

60 бодови

17.2.

Индивидуална работа/проект ( презентација: писмена и усна)

30 бодови

17.3.

Активност и учество

10 бодови

Kритериуми за оценување (бодови/ оценка)

до 50 бода

5 (пет) (F)

51 х до 60 бода

6 (шест) (E)

61 х до 70 бода

7 (седум) (D)

од 71 до 80 бода

8 (осум) (C)

од 81 до 90 бода

9 (девет) (B)

од 91 до 100 бода

10 (десет) (A)

19.

Услов за потпис и за полагање завршен испит

Реализирани активности од точка 15 и 16

20.

Јазик на кој се изведува наставата

Македонски јазик

21.

Метод на следење на квалитетот на наставата

Интерна евалуација и анкета

Литература
Задолжителна литература

22.1.

22.

Реден
број

Автор

Наслов

Издавач

Годин
а

1.

A. Shapiro, P.
Hanouna

Multinational Financial
Management, 11th edition

Wiley

2019

2.

J. Madura

International Financial
Management, 12th edition

Cengage Learning

2014

3.
Дополнителна литература

22.2.

Реден
број

Автор

Наслов

Издавач

Годин
а

1.

E. Brigham, P. Daves

Intermediate Financial
Management, 13th edition

Cengage Learning

2019

2.
3.

73

