
Табела 5.2. Спецификација предмета  

Спецификацију треба дати за сваки предмет из студијског програма.  
Студијски програм : Mастер академске студије социологије        

Назив предмета: Економска транзиција 

Наставник/наставници: проф. др Огњен В. Радоњић  

Статус предмета:  Изборни 

Број ЕСПБ: 6 

Услов: 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 сложеним и често контроверзним процесима транзиције 

који чине основу анализе читавог спектра вредносних, друштвених и политичких промена у модерним 

друштвима. 

Исход предмета 

Очекивани исход предмета је да ће студенти бити оспособљени да: 

- дефинишу основне појмове и фундаменталне концепте из области економске транзиције 

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

- препознају могућности и ограничења процеса економске транзиције 

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

- дискутују о ограничењима процеса транзиције 

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

транзиције 

Садржај предмета 

Теоријска настава 

Теме у оквиру овог предмета се фокусирају на процес економске транзиције бивших комунистичких 

земаља Европе како из историјске, тако и из савремене перспективе. Детаљно се проучавају 

транзициони процеси које карактеришу дубоке и свеобухватне институционалне промене. Разматрају 

се карактеристике и детерминанте ових промена, њихове импликације на привредне резултате, 

различити развојни путеви и транзициона искуства различитих земаља током процеса 

постсоцијалистичке трансформације и узајамни односи између привредног развоја и промена у 

кључним друштвеним и привредним институцијама.    

Практична настава 

На практичној настави ће се студенти подробније упознати са основним појмовима и релацијама из 

тематике економске транзиције кроз обнављање градива и изучавање примера из праксе.   
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Број часова  активне наставе Теоријска настава: 15x2 Практична настава: 15x2 

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) 

Предиспитне обавезе 
поена 

 
Завршни испит  поена 

активност у току предавања  писмени испит  

практична настава  усмени испт       

колоквијум-и             семинарски рад       50 

семинар-и    50   

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 

 


