Табела 5.1 Спецификација предмета на студијском програму докторских студија
Назив предмета: Глобализација светске привреде и националне економије
Наставник или наставници (презиме, средње слово име): Здравковић С. Душан
Статус предмета: Изборни
Број ЕСПБ: 10
Услов:
Циљ предмета
Образовни циљ предмета Глобализација светске привреде и националне економије је
упознавање студената са основним питањима везаним за процесе глобализације и транзиције.
Упознавање са карактеристикама светског тржишта у условима глобализације и перспективама
његовог развоја је веома значајно како за националне економије тако и за укључивање
предузећа у процесе светског тржишта и глобализације.

Исход предмета
Савладавањем градива, испуњавањем предиспитних обавеза и полагањем испита студенти ће
упознати карактеристике функционисања светског тржишта у савременим условима
глобализације и његове перспективе. Такође, упознаће међународне економске интеграције и
утицај транснационалних и мултинационалних компанија у конституисању светског тржишта
данас. На основу тога могуће је разумети процес прилагођавања националних привреда новим
условима на светском тржишту. Та знања могу се применити приликом одређивања стратегије
и вођења пословне политике конкретних предузећа.

Садржај предмета
-

Глобализација светске привреде;
Развој светског тржишта у условима глобализације;
Механизам функционисања светског тржишта у глобалној светској привреди;
Перспективе функционисања светског тржишта у условима глобализације;
Национална привреда у условима глобализације.
Институционализација и регионалне интеграције
Основни елементи стратегије отваранја националне привреде према светском
тржишту у условима глобализације
Стратегија укључивања Србије у актуелне процесе у светској привреди
Придруживање Србије Европској унији

Препоручена литература
-

Ј. Стиглиц, Глобализација светске економије, Економски факултет, Београд, 2004.
Beenstock M., The world economy transition, London, 1984.
Адамовић С., Тенденције у светској привреди и положај СР Југославије –
Реинтеграција СР Југославије у светску привреду, Економски факултет, Београд, 1997.
Дракулић Д. и други, Глобализација светске економије, Савез економиста Војводине,
Нови Сад, 1992.
L. Thorow, «the future of capitalism», New York, 1996
Чомски, У. «Светски поредак», - стари и нови, Београд, 1998
Чомаков, А.Х. «Глобализација», Москва, 2005

Број часова активне
предавања:
наставе
120
45
Методе извођења наставе

Студијски истраживачки рад:
75

Интерактивна настава, дискусије, компаративна анализа, «case studies», индивидуалне и групне
презентације студената, мини истраживања и пројекти студената.

-

Оцена знања (максимални број поена 100)
предавања: 20
семинарски рад: 30
испит: 50

