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Предавања Вежбе ДОН Студијски истраживачки рад Остали часови

4 2

Методе
извођења
наставе

поена Завршни испит поена

Основне академске студије
Економско-политичка географија Европе

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

Међународна економија и финансије

Наставник/сарадник (за ДОН)

1. Увод; Политичка и економска географије и њихов значај за проучавање Европе. 2. Европа – 
физичко-географске карактеристике 3.Природни ресурси као чинилац просторног размештаја и 
развоја европске привреде 4.Демографска и насеобинска својства Европе и ЕУ  5.''Велика 
географска открића'' – савре¬мени геоекономски и геополи¬тички значај за ЕУ; променљивост 
географ¬ске кар¬те Европе; интеграције и дез¬ин¬тегра¬ци¬је у Европи у 20. веку 6. Промене 
економско-географске и политичко-географске „мапе“ Европе 7-8. Стварање и ширење ЕУ 9. 
Просторна и геополитичка својства ЕУ 10.Институције и кохезиони модалитети ЕУ 11. Опште 
економско-географске карактеристике ЕУ; аграрна географија ЕУ 12. Рударство и енергетика 
ЕУ; економ¬ско-географске последице сировинског и енергетског дефицита ЕУ 13. Индустријске 
гране и њихов просторни размештај у ЕУ; технолошки напредак и индустрија ЕУ; 14 Саобраћај 
ЕУ – економско-географски и интегративни геополитички значај; услужне делат¬ности у ЕУ; 
структурно-простор¬на сво¬јства увоза и извоза ЕУ 15. Односи ЕУ са осталим средиштима 
моћи; опције будућности ЕУ

Спецификација предмета за књигу предмета

екс катедра, вежбе

Литература
Степић, Миломир (2011), Економско-политичка географија Европе, предавања као ПП 

Број часова активне наставе недељно током семестра/триместра/године

Давидовић, Раде (2000) – Регионална географија – географске регије европских држава, књига 
Грчић, Мирко (2000) – Политичка географија, Географски факултет, Београд.
Грчић, Мирко (1994) – Индустријска географија, Научна књига, Београд.

не постоји

Предиспитне обавезе
Оцена знања (максимални број поена 100)

Број ЕСПБ

Студенти схватају просторне односе и везе унутар Европе, оспособљени су за анализу 
географских узрока и последица економског развоја Европе, разумеју политичко-географске, 
геополитичке и геостратегијске аспекте интеграције и експанзије ЕУ, развили су критички став и 
апликативни начин размишљања о односима између ЕУ и осталих земаља Европе, креативно 
размишљају о територијалним опцијама европске будућности.

1. Увод; упознавање са начином рада  и обавезама 2. Семинарски радови – теме (државе 
Европе), техничка упутства, стручна објашњења 3. Картографска анализа положаја, граница и 
физичко-географских одлика Европе; “европски појмовник“ 4. Картографска анализа 
демографских, насеобинских и цивилизацијских одлика Европе; “европски појмовник“ 5-8. 
Презентација семинарских радова 9.Колоквијум 10. Картографска анализа фаза проширења ЕУ 
11-14. Презентација семинарских радова 15.Картографска анализа фаза проширења ЕУ 

Циљ предмета је пружање потребних знања о својствима Европе као дела евроазијског копна; 
упознавање са географским узроцима и последицама економског развоја Европе, са 
територијалним поделама и геополитичким антагонизмима, са процесима интегрисања и 
политичко-територијалног ширења (ЕУ); стицање знања о савеременим економско-географским 
и политичко-географским карактеристикама европског простора.

Садржај предмета



10 писмени испит
усмени испит 50

30
10

активност у току 
предавања
практична настава
колоквијуми
семинари


