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NAZIV 

PREDMETA 

 

FINANCIJSKI MENADŽMENT TURISTIČKOG PODUZETNIŠTVA 

Šifra  

Vrste izvođenja  

nastave 

 predavanja 
 seminari i radionice   
 vježbe   
 on line u cijelosti 
 mješovito e-učenje 
 terenska nastava 

 samostalni  zadaci   
 multimedija i mreža   
 laboratorij 
 mentorski rad 

  (ostalo upisati)     

Nositelj predmeta Dr. sc. Pave  Ivić 

Suradnik na 

predmetu 
 

Obvezni ili izborni 

kolegij 

 

Obvezni 

Godina 
 

1. 
Semestar I, II 

  

 

Cilj i sadržaj 

predmeta i 

nastavnihjedinica 

 

 

 

 

Uvod u financije 

Ciljevi i zadaci poslovnih financija 

Financijski sustavi 

Bankovni sustavi 

Porezni učinci 

Osnove odlučivanja o investiranju 

Osnove financijske analize 

 

 

 

 

 

 

 

Kompetencije koje 

se stječu 

 

 

 

Upravljanje financijama 

 



 

Odjel za turizam i komunikacijske znanosti DIPLOMSKI 

STUDIJ 

OPIS PREDMETA Poduzetništvo u 

kulturi i turizmu 

 

 

2011-12  Stranica 2 od 3  

 

Obveze studenata: 

Opće: Studenti su dužni aktivno sudjelovati na ukupno 70 % predavanja i vježbi 

i redovito izvršavati zadatke za individualni i praktični rad . 

Posebne: 

Izvanredni studenti nemaju obvezu dolazaka na nastavu , ali imaju obvezu 

ispunjavanja svih ostalih vidova izvođenja nastave prema opisu predmeta. 

Obvezna literatura: 

 

 

 

Vidučić,LJ. Financijski menadžment PRif pluus, Zagreb 2004. 

Marković.I.: Financiranje – teorija i praksa trgovačkih društava, RRIF, Zagreb 

2000. 

 

 

 

Dopunska literatura: 

 

 

 

 

ECTS bodovi 
 

5 

Praćenje rada 

studenata 

STUDENTI se ocjenjuju tijekom semestra bodovanjem raznih provjera znanja. 

Ukupno se može dobiti 100 bodova. Dovoljan= 60 bodova, Dobar= 70 bodova, 

Vrlo dobar= 80 bodova, Izvrstan= 90 bodova. Nastavnik odlučuje koliko će 

bodova nositi pojedina provjera, ali samo jedna ne može donijeti prolaznu 

ocjenu. 

Oblik rada BODOVI Oblik rada BODOVI 

Pohađanje nastave  Referat  

Eksperimentalni rad  Seminarski rad 20 

Esej  Usmeni ispit 50 

Kolikviji 25 Projekt  

Pismeni ispit 30 Praktični rad  

Istraživanje  ....Ostalo upisati  

Način praćenja  
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kvalitete i 

uspješnosti izvedbe 

svakog predmeta 

Diplomski studij – Poduzetništvo u kulturi i turizmu 1. godina 

 

- anketa studenata  

- skupni razgovori 

 

 

 

 

Dodatna napomene 

nastavnika 

 

 

 

 

 

 

terenski rad – obilazak primjera dobre poduzetničke prakse 

 


