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ДОКУМЕНТАЦИЈА ЗА АКРЕДИТАЦИЈУ СТУДИЈСКОГ ПРОГРАМА 
ПРВОГ СТЕПЕНА ВИСОКОГ ОБРАЗОВАЊА 

 
Спецификација  предмета  
– Шифра: ОС-402 

Студијски програм/студијски програми: Европска и међународна економија и бизнис 
Врста и ниво студија: Студије првог степена - Основне академске студије 
Назив предмета: ГЛОБАЛНЕ ИНТЕГРАЦИЈЕ 
Наставник (Презиме, средње слово, име): Чучковић В. Александар 
Статус предмета: изборни 
Број ЕСПБ: 6 
Услов: није постављен 
Циљ предмета: Предмет пружа у увид у развој глобализације, која се посматра као манифестација духа 
модерности и поставља основе за разумевање јединствене природе савремених светских интеграција на 
разним плановима. Главни предмет анализе чине економски процеси и њихова интерференција са 
другим основама глобалног повезивања. Расветљавају се и неке од многобројних контроверзи које 
прате феномен глобализације. 
Исход предмета: Студенти стичу знање о најважнијим тенденцијама глобалних интеграција, о 
различитим позицијама појединих држава и Србије у тим процесима. Теоријско упознање владајућих 
друштвених процеса треба да омогући сагледавање економске динамике савременог света и да пружи 
основу за разумевање конкретних практичних проблема. 
Садржај предмета 
Теоријска настава: Основне карактеристике глобалних процеса: дефинисање, узроци, периодизација и 
ефекти глобализације. Профил савремених економских односа у процесу глобалних интеграција. 
Интерференција научних и економских покретача и технолошких и правно-политичких средстава 
одвијања глобалних интеграција. Процеси модернизације, интернационализације, либерализације, 
универзализације и детериторијализације. Супротстављена становишта око реалитета глобалних 
тенденција. Тектонске измене у организацији производње, вршењу власти, развоју културе и схватању 
знања. Савремене манифестације кључних одредница глобализације: слободе, сигурности, једнакости и 
демократије. 
Практична настава: Вежбе, Други облици наставе, Студијски истраживачки рад 
Анализа главних димензија глобализације: економске, политичке, културне, технолошке, медијске и 
еколошке, уз представљање студија случајева. Анализа примера ефеката глобализације у појединим 
земљама и Србији. 
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Број часова  активне наставе Остали часови 
Предавања: 
30 

Вежбе: 
45 

Други облици наставе: Студијски 
истраживачки рад: 

Методе извођења наставе 
Настава се изводи на основу примене компаративне методе као најподесније за анализу 
вишедимензионалних појава у динамичком окружењу. 

Оцена  знања (максимални број поена 100) 
Предиспитне обавезе Поена Завршни испит  поена 
активност у току предавања 20 писмени испит  
практична настава  усмени испт 30 
колоквијум-и 20 ..........  
семинар-и 30   

СВЕГА 70  30 
 


