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Циљ предмета
Циљ предмета је да се студенти упознају са концептима глобализације и транзиције, са различитим димензијама и
последицама глобализације и могућностима које глобализација пружа за развој националних привреда.
Исход предмета
Изучавањем наставног предемета Глобализација и транзиција студенти стичу основна знања о процесу глобализације
и транзиције, димензијама глобализације, као и о процесу транзиције и глобализације са аспекта националне
економије.
Садржај предмета
Теоријска настава
• Појмовно одређење глобализације и транзиције
• Узроци и димензије глобализације ( економска, финансијска, друштвена, политичка и културална димензија)
• Транснационалне корпорације као промотери страних директних инвестиција и глобализације
• Глобализација и регионална интеграција
• Конкурентност националних економија – глобални оквир
• Позитивне и негативне последице глобализације ( трансфер технологије, јаз између богатих и сиромашних,
ерозија националне државе)
• Утицај глобализације на функционисање националних економија
• Глобална економска криза и њен утицај на развој земаља Југоисточне Европе
• Специфичности процеса транзиције у Србији
•
Економски односи Србије, Европске уније, Светске трговинске организације и земаља чланица CEFTA
Практична настава:
Презентације студената на тему глобализације и транзиције.
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