Студијски програм/студијски програми : Телекомуникације
Врста и ниво студија: основне струковне студије
Назив предмета: Економија
Статус предмета: изборни
Број ЕСПБ: 5
Услов: нема
Циљ предмета
Да упозна студенте са основним категоријама и законима савремене робне привреде, са
тржиштем и механизмом његовог функционисања, основним дохоцима, са променама у
производној и тржишној структури савремене робне привреде, као и са основама економског
система Србије.
Исход предмета
Допринос практичном оспособљавању студената за учешће у процесу рада и упознавање
економског система Србије.
Садржај предмета
Теоријска настава
Основе економије. Настанак и развој економије. Економски закони и њихове карактеристике.
Принципи економије. Нужност производње и њени чиниоци. Економски фактори производње.
Натурална и робна производња. Еволуција и облици робне производње. Роба и њена основна
својства. Новац и савремени проблеми новачаног оптицаја. Инфлација и дефлација као
менерарне појаве. Закон вредности као основи закон робне привреде. Тржиште и механизам
испољавања закона вредности. Понуда и тражња као основни чиниоци тржишта. Друштвени
бруто производ и национални дохдак. Трговачки, зајмовни и акционарски капитол. Циклично
кретање друштвене репородукције.Основе економског система Србије. Појам мешвите
привреде и трансформација капиталистичких и социјалистичких привреда у мешовите, као
светски процес. Фазе развоја економског система и прелаз на мешовиту привреду. Својинска
структура привреде, основе права на управљање и учешће у расподели. Привредна друштва и
облици повезивања. Економија и екологија. Производња и еколошка неравнотежа. Мере за
очување еколошке равнотеже.
Практична настава:Вежбе, Други облици наставе, Студијски истраживачки рад
Вежбе по расопореду материје, прате предавања и нагласак је на утврђивању градива кроз
кратке тестове и кавантитативну илустрацију активности самих студената. Проверава се степен
савлађивања пређеног градива, организују се дискусије по појединим питањима (за које се
процени да постоји интересовање да студенти припреме проблематику о којој ће дискутовати).
Од студената се захтева да на вежбама објашњавају економске феномене о којима је реч у
појединим лекцијама и на тај начин покажу своје знање и разумевање наставне материје.
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