Спецификација предмета за књигу предмета
Студијски програм
Међународна економија и финансије
Изборно подручје (модул)
Врста и ниво студија
Основне академске студије
Назив предмета
Економско-политичка географија Северне и Латинске Америке
Број ЕСПБ
8 Статус предмета (обавезни/изборни) Изборни
Услов
нема
Упознавање студената са географским обележјима, природно-ресурсним потенцијалом и
регионалним политикама земаља америчког континента. Стицање знања која омогућују
разумевање међусобних функцијских веза између ових карактеристика; Упознавање са
Циљ
економским развојем појединих региона и држава Северне и Латинске Америке и сагледавање
предмета
њиховог значаја за привредни развој и унапређење спољноекономске сарадње; Усмеравање
студената на разумевање значаја сарадње како са развијеним, тако и са земљама у развоју;
Сагледавање политичких и геополитичких прилика у Северној и Латинској Америци и њихов
утицај на економију.
Оспособљавање студената да усвоје основна знања из економско-политичке географије
региона. Студент траба да стекне способност компарације региона унутар Америчког
континента и то према њиховим природно-географским, геоекономским и геополитичким
карактеристикама. На основу наведеног контекстуалног знања студенту се омогућава дубље
Исход
разумевање узрочно-последичних веза између географских и економских обележја у појединим
предмета
регионима, као и утицаја демографских обележја (броја, структуре, религијских и
културолошких обележја становништва) на економију земаља у региону. Коначно, студент може
стећи сазнања о међусобним политичким и економским односима унутар региона.
Садржај предмета
1. Увод у регионалне студије, предмет проучавања економско-политичке географије
2. Географске карактеристике северноамеричког континента – рељеф, клима, хидрографска
мрежа
3. Регионални преглед САД – Североисток, Југоисток
4. Регионални преглед САД – Југозапад и планински запад,
5. Регионални преглед САД – Централни басен, Високе равнице, Пацифик
6. Канада, основни подаци, регионални преглед – Атлантске провинције
Теоријска 7. Канада – Лаурентијске провинције
настава
8. Канада - Преријске провинције, Британска Колумбија
9. Географске карактеристике Латинске америке
10. Економско-политички развој Латинске Америке
11. Регионални преглед Латинске Америке
12. Регионални преглед Латинске Америке
13. Историјат развитка латиноамеричких привреда
14. Географски размештај привредних грана и активности
15. Економске интеграције на америчком континенту
Практична
настава
(вежбе,
Вежбе, семинарски радови, дискусије, međunarodne studentske radionice
ДОН,
студијски
истраживачки рад)
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Број часова активне наставе недељно током семестра/триместра/године
Предавања Вежбе
ДОН
Студијски истраживачки рад
Остали часови
4

2

Методе
извођења
наставе

Предавања, презентације, семинарски радови, колоквијуми, дискусије, predavanja inostranih
profesora

Оцена знања (максимални број поена 100)
Предиспитне обавезе поена
Завршни испит
активност у току
предавања
писмени испит
практична настава
усмени испит
колоквијуми
2*20=40
семинари
10

поена

50

