
9 Статус предмета (обавезни/изборни) изборни
Услов

Циљ
предмета

Исход
предмета

Теоријска
настава

Практична 
настава 
(вежбе, 
ДОН, 
студијски 
истражива-
чки рад)

1
2
3
4
5

Предавања Вежбе ДОН Студијски истраживачки рад Остали часови

60 30
Методе
извођења
наставе

поена Завршни испит поена

10 писмени испит
усмени испит 30

30
30

основне академске студије
Савремене економије Европе 1

Студијски програм 
Изборно подручје (модул)
Врста и ниво студија
Назив предмета

активност у току 
предавања
практична настава
колоквијуми
семинари

Спецификација предмета за књигу предмета

Екс катедра предавања уз анализу примера; постављање проблемских задатака које ће 
студенти анализирати у форми семинарских радова; интерактивни рад; рекапитулација и 
анализа појединих питања са предавања; припрема за испит.
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Међународна економија и финансије

нема условљености

Предиспитне обавезе
Оцена знања (максимални број поена 100)

Број ЕСПБ

Предмет треба да омогући довољан ниво знања за праћење, разумевање и анализу економија 
европских земаља, да студенти могу да разумеју начине функционисања постојећих 
интеграционих целина на европском континенту, да идентификују постојеће спољнотрговинске 
режиме, анализирају различите фазе и достигнућа транзиционог процеса, и сагледавају 
различите доприносе привредном развоју и управљању појединих економских политика.

Овладавање неопходним знањима о економским обележјима европских земаља, теоријама и 
искуствима интегративних процеса на континенту, принципима и стратегији спољнотрговинских 
политика, различитим искуствима раста и развоја, карактеристикама и ефектима транзиционог 
процеса привреда и појединих сектора.

Садржај предмета
Уводно предавање                                                                                                     Привредни 
проблеми после другог светског рата и настанак европских интеграција      Релативни положај 
земаља Европе у светској трговини 
Теорије економске интеграције. Теорије царинске уније, теорије заједничког тржишта и ефекти
Процеси економске интеграције у европским земљама
Европска унија
ЕФТА
ЦЕФТА
Колоквијум
Спољнотрговинска политика европских земаља
Различите привредне структуре европских земаља и начини њиховог превазилажења


