
Табела 5.1 Спецификација  предмета  на студијском програму докторских студија 

Назив предмета: Политика проширења Европске уније у XXI веку 

Наставник или наставници (презиме, средње слово име): Мишчевић Н. Тања, Ковачевић В. 

Маја 

Статус предмета: Изборни 

Број ЕСПБ: 10 

Услов:  

Циљ предмета 

Основни циљ предмета је продубљавање знања о Европској унији као моделу економских, 

политичких и структурних реформи и њеном утицају на потенцијалне кандидате за чланство, 

постизање способности за самосталан научно-истраживачки рад у овој области и овладавање 

вештинама које дају могућност за практично деловање   

Исход предмета  

Савладавање материје коју покрива овај предмет треба да код студената развије знање, вештине 

и способности да самостално решавају практичне и теоријске проблеме који су у вези са 

питањем политике проширења ЕУ, организују и остварују развојна и научна истраживања и 

способност да се укључе у међународне научне пројекте. Такође, веома важан исход је и 

постизање способности да се критички посматрају пракса и искуства досадашњих и текућих 

проширења ЕУ као и да студенти могу да комуницирају на професионалном нивоу у 

саопштавању научно-истраживачких резултата на научним конференцијама, објављују у 

научним часописима и да доприносе развоју дисциплине Европских студија. Савладавање 

материје резултује и темељним познавањем правног оквира и теоријске мисли везано за овај 

предмет и способношћу за повезивање стечених знања са питањима из сродних области. 

Садржај предмета 

Појам проширења ЕУ; Место политике проширења у односу на продубљавање процеса 

европске  интеграције; Појава потребе дефинисања прецизне политике увећања чланства; 

Политика условљавања ЕУ; ЕУ као модел транзиције; Трошкови и добити ЕУ, њених чланица и 

држава кандидата од процеса проширења чланства; Искуства ранијих проширења; Проширење 

земљама западног Балкана – проблеми и успеси; Будућност политике проширења ЕУ 

Препоручена литература  

Hellen Wallace, William Walace, Policy-Making in the European Union, Oxford University Press, 

2005 

Milada Anna Vachudova, Europe Undivided: Democracy, Leverage & Integration After Communism, 

Oxford University Press, 2005 

Dariusz Rosati, Shaping the New Europe – Economic Policy Challenges of EU Enlargement, Palgrave 

Macmillan, 2004 

Ulrich Sedelmeier, Constructing the Path to Eastern Enlargement: The Uneven Policy Impact of EU 

Identity, Manchester University Press, 2006 

Број часова  активне наставе: 7 предавања: 3 Студијски истраживачки рад: 4 

Методе извођења наставе 

предавања, радионице, дебате, студијски истраживачки рад, консултације 

Оцена  знања (максимални број поена 100) 

Активност на настави – 20; Активност у радионицама – 10; активност у дебатама – 10; 

студијски истраживачки рад – 20, завршни испит - 40 

 


