
Табела 5.2 Спецификација предмета

Основне академске студије политикологијеСтудијски програм:

Назив предмета: Политички систем Европске уније

Број ЕСПБ: 8
Статус предмета: Обавезан

Услов:
Циљ предмета
У оквиру овог предмета (курса) студенти ће се упознати са основним обележјима Европске уније као особеног 
система управљавања јавним пословима. Предмет изучавања биће Европска унија као сложени систем одлучивања
и спровођења одлука, које су у функцији грађана, интерсних група и асоцијација, као и држава чланица овог 
специфичног савеза. Студенти ће се упознати са природом ове политичке творевине, са њеним институцијама, као
и са политичким процесом који се одвија унутар и посредством њених институција. Курс ће обухватити све кључне
аспекте овог политичог система – његову «друштвену» основу и систем интересног представљања, његове 
политичке актере и начин њиховог деловања, његове институције и правила функционисања и, најзад, начин 
доношења и спровођења одлука у сложеном сплету интереса, утицаја, моћи, правила и институција.

Исход предмета
С обзиром да је реч о предмету за сва четири смера Факултета, курс мора да задовољи њихову основну потребу за знањима која ће бити 
комплеменарна њиховом изучавању науке о политичком систему у дотадашњем току студија. С друге стране, сваки од смерова понаособ треба да 
има специфичне користи од овог предмета за свој профил студирања. Европска унија је незаобилазна у савременом политиколошком студију, било о
ком усмерењу да је реч. Циљ курса је да без обзира да ли ће се студент у наставку студија сусретати са овом или сличном материјом, на крају 
студија располаже солидним познавањем структуре, институција и начина функционисања Европске уније. Посебно за студенте међународних 
студија овај предмет представљаће темељ и почетак изучавања Европске уније, будући да ће они у наредним студијским годинама наставити да се 
сусрећу са овим феноменом или у другим комплементарним студијским предметима (курсевима), или у предметима који ће продубљивати знања 
стечена у оквиру Политичког система ЕУ.
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Методе извођења наставе:
Предавања, семинарски рад

Оцена знања
активност у току предавања 10; усмени испит 50; семинари 20; колоквијуми 20

др Самарџић Ј. Слободан; мр Чупић И. Зоран

Врста и ниво студија: основне академске студије

Број часова активне наставе предавања: ДОН:2вежбе: СИР:

Наставници:

3

Теоријска настава: Наука о политичком систему и систем управљања (власти) у ЕУ,   Интеграција, заједничка 
политика, сарадња; принципи и правила јавне политике у вишедимензионалном систему власти,    Подела 
надлежности и гранска подела власти у систему управљања ЕУ,    Политички актери: грађанство, интересне групе,
политичке странке, јавно мњење, јавни функционери, национална бирократија, еврократија,   Институције ЕУ I; 
општи поглед; институције међудржавног карактера,    Институције ЕУ II: институције наднационалног карактера,
Институције ЕУ III: стручне агенције и институције,    Политички процес I; доношење одлука; законодавна 
политика ЕУ,    Политички процес II; спровођење одлука; извршна политика ЕУ,    Политички процес III; контрола 
одлука; правосудна политика ЕУ Политички процес IV; доношење и спровођење одлука у областима заједничке 
политике и сарадње (II и III стуб) Интересно представљање у ЕУ: привредне асоцијације, синдикати, територијални
интереси (региони и локалне заједнице), Изборни процес и проблем демократије
Практична настава:Вежбе, Други облици наставе, Студијски истраживачки рад


