Спецификација предмета за књигу предмета
Студијски програм
Међународна економија и финансије
Изборно подручје (модул)
Врста и ниво студија
основне академске студије
Назив предмета
Савремене економије Европе 2
Број ЕСПБ
9 Статус предмета (обавезни/изборни)
Услов
Савремене еконоије Европе 1

изборни

Циљ предмета је да студенти стекну знања о монетарној и девизној политици на европском
континенту, улози државе у економским интеграцијама, позицији пореске и буџетске политике,
доприносу политике конкуренције бољој алокацији ресурса, као и важнијих секторских политика:
пољопривредног и регионалној.

Циљ
предмета

Исход предмета је оспособљеност студената за разумевање и анализу међузависности реалног
и финансијског сектора на европском континенту, сагледавање улоге монетарне и девизне
политике у успостављању финансијске стабилности европског економског простора, доприносу
Исход
фискалне хармонизације финансијској равнотежи, улози пољопривредне политике и политике
предмета
регионалне редистрибуције укупном привредном развоју.
Садржај предмета
Уводно предавање
Теорије монетарне интеграције EU
Еволуција монетарне интеграције
Монетарна стабилизација и конституисање централних банака у европским земљама
Политика јавних прихода и расхода
Теоријска Политика пореске хармонизације
настава
Финансијске кризе и економске политике
Колоквијум
Политика конкуренције
Аграрна структура европских земаља
Аграрни протекционизам и политика ЕУ
Трансформација пољопривреде земаља Југоисточне Европе
Практична
настава
(вежбе,
ДОН,
студијски
истраживачки рад)
Литература
1 Boldvin R, Viploš,Č, Економија европских интеграција, Датастатус, Београд, 2010
2 Грбић В. Антевски М, Тодић Д, Финансирање и заједничке политике Европске уније, Институт за
3 Прокопијевић, М. Европска унија Увод,Службени гласник, Београд, 2009
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5
Број часова активне наставе недељно током семестра/триместра/године
Предавања Вежбе
ДОН
Студијски истраживачки рад
Остали часови
60

30

Методе
Екс катедра предавања уз анализу примера; постављање проблемских задатака које ће
извођења студенти анализирати у форми семинарских радова; интерактивни рад; рекапитулација и
наставе
анализа похединих питања са предавања; припрема за испит.
Оцена знања (максимални број поена 100)
Предиспитне обавезе поена
Завршни испит
поена
активност у току
предавања
10 писмени испит
практична настава
усмени испит
колоквијуми
30
семинари
30

30

