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Услов: 

Циљ предмета 
Становништво ЕУ бројно је колико и становништво Русије и САД посматрано заједно. ЕУ има највеће 

учешће у светској трговини и ствара четвртину светског богатства. Даје више помоћи него и један други 

донатор. Економском значају у међународним односима додаје и политички, развијајући Заједничку 

спољну и безбедносну политику, што заокружује њену позицију глобалног актера. Циљ курса је 

свеобухватно приказивање односа са спољним светом у које ступа ЕУ – економски односи, политички, 

безбедносни, пружање развојне и хуманитарне помоћи, процес проширења, политика суседства. Предмет 

има за циљ да студенте упозна са односима ЕУ са САД, Русијом, Кином, земљама јужног Медитерана, 

Африке, Блиског Истока, Латинске Америке,  земљама Азије, источне Европе, Балкана. Курс претпоставља 

претходна знања из области европских интеграција.  

Исход предмета  
По завршетку курса, студенти стичу знања која им омогућавају јасно препознавање ко је, у оквиру ЕУ, 

одговоран за одређене аспекте односа са спољним светом, као и који модалитети односа постоје, које је 

услове потребно испунити за њихово успостављање, које инструменте ЕУ користи у односима са 

различитим деловима света и какву политику води. На основу тога, могуће је и квалификованије учешће у 

раду државних органа и/или међународних организација, односно бољи и стручнији аналитички рад. 

Садржај предмета 
Теоријска настава 

Институције и инструменти политика које ЕУ дефинишу као глобалног актера: спољно-трговинске 

политике, заједничке спољне и безбедносне политике, политике проширења, развојне помоћи и сарадње и 

различитих облика придружених односа. Финансијски инструменти и уговорни односи. Политички, 

економски, безбедносни односи Европске уније са: АЦП земљама, земљама Азије, Латинске Америке, 

Блиског Истока, Медитерана, Русијом, САД, односи са НАТО, политика суседства, ЕУ и Балкан. ЕУ: какав 

актер у савременим међународним односима?    

Практична настава: Вежбе, Други облици наставе, Студијски истраживачки рад 
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Број часова активне наставе Остали часови 

Предавања: 

2 

Вежбе: 

1 

Други облици наставе: Студијски 

истраживачки рад: 1 
 

Методе извођења наставе: предавања, вежбе, СИР, дискусије, консултације 

Оцена знања (максимални број поена 100) 

Предиспитне обавезе поена Завршни испит  поена 

активност у току предавања 20 писани испит 50 

практична настава  усмени испит  

колоквијум-и 30 ..........  

семинар-и    
 


