
 

 

Студијски програм : Мастер академске студије: Држава друштво и транзиција 

Назив предмета: Mare nostrum – Егејско море и Источни Медитеран као кризна зона у двадесет и првом 

веку 

Наставник/наставници: Влада Станковић 

Статус предмета: Изборни  

Број ЕСПБ: 6 

Услов: Уписане мастер студије 

Циљ предмета  

Представљање и анализа значаја региона Егеја и Источног Медитерана у савременим геополитичким и 

економским односима у региону, али и између великих сила 

Исход предмета 

Усвојено знање о специфичном значају региона Егеја и Источног Медитерана у савременом свету 

Садржај предмета 

Теоријска настава 

Регион Егеја и Источног Медитерана представља једно од најважнијих кризних подручја савременог света 

на коме се сукобљавају интереси регионалних држава (Грчке, Кипра, Турске, Израела, Либана, Египта) и 

великих сила, САД-а, Европске уније и Русије, посебно по питањима коришћења огромних залиха земног 

гаса које су пронађене у овим областима. Економско јачање Турске под дводеценијском владавином Реџепа 

Тајипа Ердогана довело је до нове спољне политике ове државе, која је довела до претварања Егејског мора 

и Источног Медитерана у кризну зону, и у сукоб са амбицијама подељене Републике Кипар и Грчке да 

економске приходе од земног гаса искористе без договора са Турском. Економски интереси Грчке, Кипра, 

Турске и осталих држава у региону, повезани су са тежњама највећих светских корпорација и држава да у 

расподели прихода учествују, као и у јасној намери САД-а и Европске уније да новим изворима земног гаса 

прекине завосност Европе од руског земног гаса, и тиме прекине монопол који Русија има над производњом 

и дистрибуцијом гаса у Европу и политички утицај који овај монопол омогућава. Предмет Mare nostrum – 

The Aegean Sea and the Eastern Mediterranean as a Crisis Zone in the Twenty-first Century обрађује и анализира 

на конкретним примерима најважније догађаје, личности и интересе свих заинтересованих у дуготројној 

кризи за премоћ у Егеју и Источном Медитерану, која обележава савремену историју региона и прети да 

прерасте у отворени сукоб. 
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Број часова  активне наставе 4 Теоријска настава: 2 Практична настава: 2 

Методе извођења наставе 

 

Оцена  знања (максимални број поена 100) 

Предиспитне обавезе 
поена 

 
Завршни испит  поена 

активност у току предавања  писмени испит  

практична настава  усмени испт 60 

колоквијум-и  ..........  

семинар-и 40   

Начин провере знања могу бити различити наведено  у табели су само неке опције: (писмени испити, 

усмени испт, презентација пројекта, семинари итд...... 

*максимална дужна 2 странице А4 формата 

 

 

 


