
Табела 5.1 Спецификација  предмета  на студијском програму докторских студија 

Назив предмета: Социоекономска транзиција 

Наставник или наставници: проф. др Огњен В. Радоњић 

Статус предмета: иѕборни 

Број ЕСПБ: 10 

Услов: Положени предмети Увод у микроекономију и Увод у макроекономију на основним студијама и Економска транзиција на мастер 

студијама. 

Активно знање енглеског језика, обученост у раду са програмом Microsoft Office и коришћење електронских база стране периодике. 

Циљ предмета 

Циљ предмета је да се студенти упознају са савременим тенденцијама социоекономских промена у постсоцијалистичким и савременим 

капиталистичким земљама. 

Исход предмета  

Очекивани исход предмета је да ће студенти бити оспособљени да: 

- дефинишу основне појмове и фундаменталне концепте из области социоекономске транзиције 

- дискутују и објасне кључне привредне и политичке процесе током периода транзиције 

- препознају могућности и ограничења процеса социоекономске транзиције 

- схвате и интерпретирају савремена дешавања из угла непрестаног процеса социоекономске транзиције 

- дискутују о ограничењима процеса социоекономске транзиције 

- на исправан начин писмено и усмено користе речник основних појмова из области социоекономске транзиције 

Садржај предмета 

 

Теоријска настава 

У првом делу предмета ће се студенти упознати са основним механизмима функционисања тржишта роба и услуга, тржишта рада и сектора 

финансија у бившим социјалистичким земаљама и консеквентно разлозима због којих је прелазак на тржишно привређивање била неминовност. 

У другом делу курса тема су функције и структура савремених финансијских тржишта, данас квинтесенцијалног механизма кретања и 

дистрибуције капитала у међународним размерама. На крају, у трећем делу ће бити извршена компаративна анализа социјалистичке доктрине, 

неолибералне доктрине и мисли савремене институционалне економије на релацији друштво-јавни сектор-тржиште. 
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Број часова  активне наставе Теоријска настава: 15x5 Практична настава: 

Методе извођења наставе 

Настава ће се изводити уз коришћење powerpoint prezentacija. 

Комплексна проблематика ће се објашњавати из теоријске и историјске перспективе и уз помоћ примера из праксе. 

 

Оцена  знања (максимални број поена 100) 

Семинарски рад - 100 поена 

Начин провере знања могу бити различити : (писмени испити, усмени испт, презентација пројекта, семинари итд...... 

*максимална дужна 1 страница А4 формата 

 

 


