Jean Monnet Module
4 ECTS
Financijska tržišta i regulacija u EU
EU Financial Markets and Regulation
Ciljevi predmeta:
Nakon završenog kolegija, studenti će razumjeti
složenost globalne i europske financijske
arhitekture nakon financijske krize. Studenti će steći
teorijska znanja o europskom financijskom sustavu, njegovom
regulatornom okviru i sustavu supervizije unutar EU. Studijski
posjet nadzornim tijelima: HNB-u i HANFA-i omogućit će
studentima povezivanje znanja iz teorije i prakse o procesima
kreiranja financijske regulative i provođenja nadzora
financijskih institucija. Studenti će, uz pomoć gosta predavača
iz Zagrebačke burze i Hrvatske gospodarske komore steći uvid
u funkcioniranje hrvatskog financijskog sustava.
Sadržaj predmeta:

Globalni financijski sustav i europska perspektiva
Što je financijski sustav? Vrste financijskih sustava;
Financijska tržišta, usluge, instrumenti
Regulacija i supervizija: Zašto regulirati i nadzirati financijski sustav?
Ciljevi, strategije i ograničenja regulacije i supervizije financijskog
sustava
Financijski razvoj i ekonomski rast: prilike i prijetnje
Globalna financijska kriza i njene posljedice
Izgradnja integriranog financijskog tržišta EU: Financijska
globalizacija, financijska integracija EU, Kriza Eurozone: uzroci i
posljedice
Okvir Europskog sustava financijskog nadzora (ESFS): Europska
nadzorna tijela (ESA) i Europski odbor za sistemske rizike (ESRB)
Bankovna unija: Jedinstveni nadzorni mehanizam (SSM), Jedinstveni
sanacijski mehanizam (SRM), Europski sustav osiguranja depozita
(EDIS)
Unija tržišta kapitala
Regulacija i supervizija banaka: EU i Republika Hrvatska
Regulacija i supervizija tržišta kapitala: EU i Republika Hrvatska
Budućnost financijskog sustava: financijske inovacije i / ili
financijska stabilnost?

Izvođenje nastave:
Predmet se odvija na hrvatskom jeziku. Polaznici se
trebaju pasivno služiti engleskim jezikom. Nastava
je vrlo interaktivna. Od studenata se očekuje puno
čitanja, samostalnog istraživačkog rada i ništa štrebanja.

Zimski semestar
Voditelj Jean Monnet predmeta:
izv. prof. dr. sc. Ivana Bajakić
E-mail:
ivana.bajakic@pravo.hr
Kabinet:
Trg Republike Hrvatske 14/II, kab. 63

Osnovne informacije:

Izborni predmet 5. godine
4 ECTS-a
30 sati nastave
Ispit: sudjelovanje u nastavi i završni ispit

Predavači:
izv. prof. dr. sc. Ivana Bajakić,
voditeljica Jean Monnet predmeta
prof. dr. sc. Petar Miladin
izv. prof. dr. Marta Božina Beroš

Gostujući predavači:
g. Bojan Fras,
viceguverner Hrvatske narodne banke
gđa. Ivana Gažić,
predsjednica uprave Zagrebačke burze
mr. sc. Zvonimir Savić,
Direktor sektora za financijske institucije i
ekonomske analize Hrvatske gospodarske
komore

Studijski posjeti:

Nadzorna tijela: HNB, HANFA

Dodatne informacije:
Molimo obratiti se:
ivana.bajakic@pravo.hr

