Napotki za pripravo na sprejemni izpit za vpis na magistrski program
Ekonomija in finance
Sprejemni izpit iz ekonomije je namenjen oceni strokovnih kompetenc kandidata, ki so
nujne za uspešen študij na magistrskem programu Ekonomija in finance.
Test iz ekonomije traja 45-60 minut. Kandidati morajo pripraviti čim bolj celovit odgovor
na posamezno izpitno vprašanje.
Za uspešno pripravo na test iz ekonomiji, vam svetujemo, da preštudirate:
 program sprejemnega izpita s področja ekonomije,
 vprašanja, naloge in preizkuse s področja ekonomije,
 vzorec testa za sprejemni izpit s področja ekonomije.
Posebno pozornost namenite naslednjim izbranim temam:
Tema 1. Monetarni sistem
Vrste in funkcije denarja. Sodobni bančni sistem: struktura in funkcije bančnega sistema.
Centralna banka in poslovne banke: funkcije in interakcije. Ustvarjanje denarja v
bančnem sistemu z delnim rezervnim. Denarni multiplikator
Tema 2. Inflacija in brezposelnost
Prepoznavanje brezposelnosti; razlogi za brezposelnost. Kako se meri brezposelnost?
Klasična teorija inflacije. Stroški inflacije. Politika ciljne inflacije in ekonomski stroški.
Kompromis med inflacijo in brezposelnostjo: Phillipsova krivulja.
Tema 3. Devizni tečaj in trg deviz
Menjalni tečaj: nominalni in realni tečaj. Pariteta kupne moči. Dejavniki, ki vplivajo na
realni menjalni tečaj. Režimi deviznih tečajev. Značilnosti in vrste deviznih trgov.
Udeleženci na deviznem trgu. Odprte valutne pozicije.
Tema 4. Finančni trgi
Vrste in funkcije finančnih trgov. Mednarodni finančni trg: mednarodni trg vrednostnih
papirjev in mednarodni devizni trg. Finančni posredniki. Vloga finančnega posredništva
pri zagotavljanju učinkovitosti gospodarskega razvoja. Regulacija finančnega sistema.
Tema 5. Monetarna politika in ureditev bančnega sistema
Centralna banka: poslanstvo, vloga in funkcije. Centralna banka Rusije in monetarna
politika. Bančni nadzor in predpisi o bančništvu. Vrste bank in nebančnih kreditnih
institucij. Posojanje podjetjem in posameznikom: uporaba finančnih kazalcev (izračun
kazalcev in njihova uporaba za ocenjevanje zanesljivosti stranke). Finančni posredniki na
trgu in njihova vloga pri razdeljevanju finančnih sredstev.
Tema 6. Mednarodni pretok kapitala
Trg posojil, ki se financirajo iz posojil. Mednarodni pretok blaga in kapitala. Posledice
mednarodnih prilivov kapitala na domačem trgu. Transnacionalne družbe. Tveganja,
povezana z mednarodnimi kapitalskimi tokovi. Ureditev mednarodnih kapitalskih tokov.
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