KATALOG ZNANJA
1. IME PREDMETA: FINANČNI TRGI (FTR)
2. SPLOŠNI CILJI
Študent:
• razume funkcijo denarja in vlogo finančnih trgov, finančnih institucij in
finančnih instrumentov,
• seznani se s ponudbo in povpraševanjem na finančnih trgih in vplivi, ki
uravnavajo trg denarja, trg kapitala in denarne akumulacije,
• razume spremembe na finančnem trgu in prepoznava vplive, ki uravnavajo
denarne tokove in finančni trg.
• usposobi se za kakovostno, natančno in odgovorno delo, razvije
komunikacijske in organizacijske sposobnosti.

3. PREDMETNO SPECIFIČNE KOMPETENCE
Študent:
• pridobi osnovna znanja, ki so potrebna za uspešno delo v finančnih institucijah,
• se seznani z depozitnimi in nedepozitnimi finančnimi institucijami ter pozna
storitve finančnega trga,
• si razvija sposobnosti prepoznavanja priložnosti na trgu denarnih storitev,
• se seznani s trendi na finančnih trgih in razume posledice sprememb na
finančnih trgih.

4. OPERATIVNI CILJI
INFORMATIVNI CILJI
Študent:
se seznani
• z denarjem, denarnim nominalizmom in
denarno politiko,
• z načinom vrednotenja denarja,
• s tržno pogojenostjo realne vrednosti
denarja,
• z denarno politiko pri zlati valuti,
• z denarno politiko pri papirni valuti,
• z bližnjimi in končnimi cilji denarne politike;
se seznani
• s finančnim sistemom in finančnimi trgi,
• s pomenom in vrstami finančnih trgov,
• s konkurenco na finančnem trgu,
• s finančnimi naložbami,
• s trgom denarja in kapitala,
• s sestavo trga izvedenih finančnih
instrumentov;
spozna finančne instrumente
- donos in donosnost, ter tveganja,
- instrumente denarnega trga,
- Instrumente trga kapitala;

spozna finančne ustanove
- depozitne finančne posrednike-ustanove,
- nedepozitne finančne posrednike,
- agentske finančne ustanove-borze;

FORMATIVNI CILJI
Študent:
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•

•

•

•

•

•

•

•
•

prepoznava vrste denarja: kovani,
blagovna menjava, kovna prostost, knjižni
in papirnati denar,
razume vrednotenje denarja,
razume denarno politiko, predvsem
denarno politiko današnjega časa,
loči in prepozna devizo od valute;
s študiji primerov razume delovanje trga
denarja in trga kapitala,
opredeli finančni sistem in finančni trg in
osnovne delitve trgov,
razume posledice nesorazmernega
vlaganja na denarnih trgih in trgih kapitala,
loči in razume različne pojavne oblike
vezane na presežke ali primanjkljaje
finančnih sredstev na finančnem trgu;
razume pojma donos in donosnost, ter
prepozna osnovna tveganja pri naložbah v
vrednostne papirje,
z metodo primera izvaja šolske primere
trgovanja z instrumenti denarnega in
kapitalskega trga;
loči in prepozna različne institucije, ki
delujejo na finančnem trgu doma in v tujini,
razume osnove borznega poslovanja,
pojasni vlogo bank in drugih finančnih
institucij,

•

seznani se z nadzorom na finančnih trgih
- banko Slovenije,
- agencijo za zavarovalni nadzor,
- agencijo za trg vrednostnih papirjev;
seznani se z razvojem centralnih bank
- zgodovinskim razvojem centralnih bank,
- denarnimi agregati,
- ECB in Banko Slovenije.

•
•
•

•

•

opiše nacionalni bančni in finančni sistem
ter odnos le tega z evropskim bančnim
trgom;
razume moč in vpliv regulatorja,
loči vlogo posameznih institucij,
loči preventivno in kurativno delovanje
posameznih institucij;
razume postopke potrebne za
ugotavljanje količine denarja v obtoku,
loči vlogo ECB od nacionalne centralne
banke.

5. OBVEZNOSTI ŠTUDENTOV
Število kontaktnih ur: 72
Število ur študentove obremenitve: 150
Samostojno delo študenta: študij literature, študij primerov
Obvezna je prisotnost na vajah.
Pisni izpit.

