
УНИВЕРЗИТЕТ У ИСТОЧНОМ САРАЈЕВУ
ЕКОНОМСКИ ФАКУЛТЕТ ПАЛЕ

Студијски програм: Економија

I циклус студија III година студија

Пун назив предмета МЕЂУНАРОДНИ МАРКЕТИНГ
Катедра Катедра за маркетинг и менаџмент, Економски факултет Брчко

Шифра предмета Статус предмета Семестар ECTS

ОСП15 Обавезни VI 7
Наставник/ -ци проф.др Никола Глуховић, ванредни професор
Сарадник/ - ци

Фонд часова/ наставно оптерећење (седмично) Индивидуално оптерећење студента (у сатима семестрално) Коефицијент студентског
оптерећења So1

П АВ ЛВ П АВ ЛВ So

3 4 Z 3*15*1 4*15*1 0*15*1 1
укупно наставно оптерећење (у сатима, семестрално)

X*15 + Y*15 + Z*15  = W
45 + 60 + 0 = 105h

укупно студентско оптерећење (у сатима, семестрално)
3*15*1 + 4*15*1 + 0*15*1 = T

45 + 60 + 0 = 105h
Укупно оптерећење предмета (наставно + студентско): W + T = Uopt сати семестрално

105h + 105h = 210h = Uopt

Исходи учења
Студенти ће се оспособити  за:
1. Разумијевање савременог међународног пословног окружења,
2. Вредновање различитих стратегијских варијанти и формата међународног пословања,
3. Управљање међународним пословним функцијама и операцијама.

Условљеност Маркетинг

Наставне методе
1. ex katedra45%
2. дискусија  15%
3. припрема семинарских радова  20%
4. презентације 20%

Садржај предмета по
седмицама

1. Концепцијско усмјеравање међународног маркетинга
2. Међународна маркетиншка истраживања
3. Међународно тржишно таргетирање и укључивање
4. Производ као инструмент међународног маркетинга
5. Цијена као инструмент међуђународног маркетинга
6. Тест 1
7. Канали дистрибуције као инструмент међународног маркетинга
8. Интегрална промоција као инструмент међународног маркетинга
9. Управљање међународном конкурентношћу
10. Међународни ефективни маркетинг
11. Међународни бренд менаџмент
12. Суштина луксузног бренда
13. Управљање луксузним брендом
14. Глобално тржиште луксузних производа
15. Тест 2

Обавезна литература
Аутор/ и Назив публикације, издавач Година Странице (од-до)

Ракита Б., Међународни маркетинг, ЦИД, Економски факултет Београд, 2009., или
новије
издање

Глуховић, Управљање луксузним брендом, Завод за уџбенике и наставна средства,
И. Сарајево, 2019.

Допунска литература
Аутор/ и Назив публикације, издавач Година Странице (од-до)

Врста евалуације рада студента Бодови Проценат
Предиспитне обавезе

нпр. присуство предавањима/ вјежбама 5 5%
активности на настави 5 5%

нпр. позитивно оцјењен сем. рад/ пројекат/ есеј 15 15%
нпр. студија случаја – групни рад

нпр. тест/ колоквијум 20 20%
нпр. тест/ колоквијум 20 20%

нпр. рад у лабораторији/ лаб. вјежбе
нпр. практични рад

Завршни испит
нпр. завршни испит (усмени/ писмени) 35 35%

Обавезе, облици
провјере знања и
оцјењивање

УКУПНО 100 100 %
Web страница (http://ekofis.ues.rs.ba/sr-yu/i-ciklus-studija/nastavni-planovi/sp-ekonomija.html

Датум овјере 629/19 22.3.2019.
* користећи опцију инсерт мод унијети онолико редова колико је потребно

1 Коефицијент студентског оптерећења So се рачуна на сљедећи начин:
а) за студијске програме који не иду на лиценцирање: So = (укупно оптерећење у семестру за све предмете 900 h – укупно наставно оптерећење П+В у семестру за све
предмете _____ h)/ укупно наставно оптерећење П+В у семестру за све предмете _____ h = ____. Погледати садржај обрасца и објашњење.
б) за студијске програме који иду на лиценцирање потребно је користити садржај обрасца и објашњење.


