FINANČNA PISMENOST
IZVAJALEC:
Mednarodna fakulteta za družbene in poslovne študije (MFDPŠ),
Mariborska cesta 7, 3000 Celje
Tel.: 03 / 425 82 40
E-pošta: info@mfdps.si
Splet: www.mfdps.si
CILJI:
 Pojasniti kaj je borza in kakšne so še druge možnosti finančnih investicij.
 Pojasniti kaj so finančne investicije in kako jih ločiti od finančnih goljufij.
 Razumeti osnovne elemente finančnih investicij in goljufij.
 Prepoznavanje finančnih piramid in finančnih verig, kot najbolj tipičnih shem goljufanja.
 Kratka zgodovina finančnih goljufij/Ponzijeve sheme.
 Najbolj znane finančne goljufije/Catch the cash in Madoff.
 Spoznati finančne in davčne goljufije z off – shore podjetji.
VSEBINE:
 Koliko matematike potrebujemo za finančne investicije in prepoznavanje finančnih goljufij?
 Kaj ima (če sploh) psihologija opraviti z uspešnostjo finančnih investicij in finančnih goljufij?
 Kako shematsko prikazati, s pomočjo teorije grafov, finančne hobotnice in goljufije?
 Prepoznavanje elementov finančnih goljufij ali kako ločiti med goljufijo in investicijo?
 Delovanje off shore podjetij.
TRAJANJE: 5 ur oz. po dogovoru
METODE DELA: predavanja, diskusije, trgovanje na borzni platformi, delo z računalnikom (osnovna
raven)
ČAS IZVEDBE: po dogovoru
KRAJ IZVAJANJA: MFDPŠ, Celje
CENA: po dogovoru
REFERENCE:
Viš. pred. mag. Rado Pezdir je magistriral iz ekonomskih znanosti na Ekonomski fakulteti Univerze v
Ljubljani in je habilitiran višji predavatelj za področje ekonomskih ved. Sodeloval je pri večjem številu
ciljnih in temeljnih raziskovalnih programov ter svetovalnih projektih za gospodarstvo. Poleg objav v
ssci indeksiranih znanstvenih ekonomskih revijah je izdal tudi knjigo o tranziciji v Sloveniji, prvi učbenik
za matematično ekonomijo in vadnico z rešenimi nalogami iz mikroekonomije. Rado Pezdir je bil med
2003 in 2013 kolumnist poslovnega časnika Finance in partner na Inštitutu za ekonomske raziskave v
zdravstvu. Področja njegovega raziskovanja obsegajo ekonomsko filozofijo, zdravstveno ekonomiko,
ekonomiko tranzicije in matematično ekonomijo. Na MFDPŠ sodeluje pri predmetih: Ekonomija,
Ekonomska politika, Poslovne finance in Osnove ekonomije, delno pa je zaposlen tudi na Fakulteti za
matematiko, naravoslovje in informacijske tehnologije na Univerzi na Primorskem.
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