
Табела 5.2. Спецификација  предмета  
 
Студијски програм/студијски програми : Европске студије 
Врста и ниво студија:Мастер академске студије 
Назив предмета: Регионална економија Европске уније 
Наставник (Име, средње слово, презиме): Софија Ж. Аџић 
Статус предмета: изборни 
Број ЕСПБ: 6 
Услов: нема 
Циљ предмета 
Предмет на основу емпиријске грађе и општих теоријских сазнања изучава узроке постојања великих 
разлика у учинку регионалних привреда, као и практичне активности које спроводе заједничке 
институције Европске Уније у циљу унапређења регионалног развоја и ублажавања економских и 
социјалних неуједначености. са посебним освртом на регионалне аспекте Европске интеграције 
Војводине. 
Исход предмета  
Након успешног савладавања предмета, од студента се очекује да покажу знање и разумевање основних 
концепата ипринципа регионалне политике ЕУ као и способност да та знања примене у решавању 
квантитативних и квалитативних проблема на овом и другим сродним подручјима. 
Садржај предмета 
Теоријска настава Еволуција регионалне политике у Европској Унији; Концепт регионализације у 
Европској Унији; Узроци регионалних неуједначености у Европској Унији; Методолошке основе 
регионалне политике Европске Уније и институције за њену реализацију; Везе регионалне политике 
са другим економским и социјалним политикама Европске Уније; Перспективе регионалне политике 
Европске Уније. 
Вежбе Централизација, децентрализација и регионализација – кључни проблеми; Европска Унија као 
регионална држава (Импликације регионализације и децентрализације на јавну регулацију привреде и 
привредног развоја у Европској Унији); Војводина као Европски регион; Како је проширење Европске 
Уније утицало на промене регионалних (не)уједначености? Компаративна анализа институционалних 
перформанси Војводине у контексту Европске интеграције Србије; Имплементација (европског) 
концепта одрживог развоја на структурно прилагођавање привреде Војводине 
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Број часова  активне наставе 
Предавања: 

3 
Вежбе: 

2 
Други облици наставе: 

0 
Студијски истраживачки рад: 

0 

Остали часови 
0 

Методе извођења наставе 
Предавања, вежбе у облику обраде студија случаја са дискусијом, дискусије о актуелним темама, израда 
и објављивање самосталних радова, провере знања помоћу тестова 

Оцена  знања (максимални број поена 100) 
Предиспитне обавезе поена Завршни испит  поена 
активност у току предавања 6.00 усмени испит 30.00 
колоквијум 52.00   
семинарски рад 6.00   
студије случаја 6.00   
 


