
Табела 5.2. Спецификација предмета  
Спецификацију треба дати за сваки предмет из студијског програма.  

Студијски програм: Основне академске студије социологије 

Назив предмета: Економска глобализација 

Наставник/наставници: проф. др Владимир М. Вулетић, асистент др Стефан Јанковић 

Статус предмета: изборни  

Број ЕСПБ: 6 

Услов: положени испити из Увода у социологију 1, Увода у социологију 2 и Социологије глобализације 

Циљ предмета 

Циљ курса је упознавање студената с основним проблемима и питањима из области економске 
глобализације. 

Исход предмета  

Оспособљеност студената за разумевање противречности савремене глобализације. 

Садржај предмета 

Теоријска настава 

Теме које се изучавају: развој транснационалног капитализма и транснационалних корпорација кроз 
историју; димензије и индикатори економске глобализације, актери економске глобализације, појам и 
настанак транснационалне капиталистичке класе; глобалне економске неједнакости; протекционизам и 
слободно тржиште; глобална подела рада; бестежинска економија; конзумеризам и потрошачко друштво; 
однос државе, тржишта и демократије; глобалне економске кризе; будућност глобализације. 

Практична настава  

Анализа текстова из семинарске литературе. 

Литература   

Обавезна литература: 
Родрик, Д. 2013. Парадокс глобализације. Београд. Службени гласник. 
 
Препоручена литература: 
Стиглиц, Џ. 2002. Противречности глобализације. Београд: SBM-x. 
Стиглиц, Џ. 2015. Велика подела. Нови Сад: Академска књига. 
Кругман, П. 2010. Повратак економије депресије. Смедерево: Хеликс. 
Реинтерт, Е. 2008. Глобална економија. Београд: Чигоја. 
Харви, Д. 2017. Нови империјализам. Београд: Бараба. 
Милановић, Б. 2016. Глобална неједнакост. Нови Сад: Академска књига. 
Вулетић, В. 2003. Глобализација - мит или стварност.  Београд: Завод за уџбенике. 
Кастелс, М. 2017. Успон умреженог друштва. Београд: Службени гласник. 
Клеин. Н. 2008. Доктрина шока. Загреб: В.Б.З. 

Број часова  активне наставе Теоријска настава: 15x2 Практична настава: 15x2 

Методе извођења наставе 

Предавања, разговори са студентима, писање семинарских радова, анализа филмова. 

Оцена  знања (максимални број поена 100) 

Предиспитне обавезе 
поена 

 
Завршни испит  поена 

активност у току предавања 10 писмени испит  

практична настава  усмени испт 30 

колоквијум-и 50 ..........  

семинар-и 10   

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 

 


