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Услов:
Циљ предмета је да омогући студентима стицање релевантних теоријских и практичних знања из области корпоративног управљања
неопходних за истраживање комплексних релација између инвеститора, менаџмента и осталих стејкхолдера. Циљ је истражити
ограничења и захтеве различитих стејкхолдера кроз анализу основних елемената и механизама корпоративног управљања,
компарацију постојећих модела корпоративног управљања и изучавање савремених тенденција у стварању институција корпоративног
управљања у условима глобализације.
Исход предмета
Студенти ће бити оспособљени да развијају и примењују нова знања кроз истраживања у области корпоративног управљања; Студенти
ће самостално вршити избор проблема истраживања и применом научне методологије приступати његовом решавању; Студенти ће
бити оспособљени да у комплексним проблемским ситуацијама изводе закључке о последицама коришћења појединих механизама
корпоративног управљања; Студенти ће развити способности да размене и презентирају усвојена знања из области корпоративног
управљања са колегама у научној и стручној јавности у области економије, менаџмента и организације; Развијање потребних вештина
за самостално истраживање проблема.
Садржај предмета
Теоријска настава
Појмовно дефинисање корпоративног управљања; Еволуција принципа и стандарда корпоративног управљања: Корпоративно
управљање у Великој Британији; Корпоративно управљање у САД-у; ЕУ и корпоративно управљање; Међународна хармонизација
корпоративног управљања; ОЕЦД принципи корпоративног управљања; Модели корпоративног управљања: Англо-саксонски модел;
Континентално-европски модел; Јапански модел; Интерни механизми корпоративног управљања: структура власништва и управни
одбори; Екстерни механизми корпоративног управљања: тржиште корпоративне контроле и правни оквир; Међународно корпоративно
управљање: корпоративно управљање у Континенталној Европи (развијене економије) и корпоративно управљање у Централној и
Источној Европи (транзиционе економије).
Практична настава: Студије случајева, Индивидуалан истраживачки рад на одабрану тему
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Методе извођења наставе
Настава ће се изводити уз активно учешће студената у дискусијама, индивидуалном и групном раду. Студенти ће одабрати проблем
истраживања који ће бити предмет њиховог самосталног истраживачког рада.
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