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Циљ предмета 
Овај предмет има за циљ да припреми студенте за изучавање узрока и последица кризе управљања ЕУ која је почела 

да се назире са крахом уставног пројекта 2005. године да би са избијањем кризе јавних дугова 2009. године постала 

очигледна. Студенти кроз овај курс добијају могућност да посматрају досадашњи развој ЕЗ/ЕУ са становишта 

бројних криза са којима су се главни актери процеса интеграције суочавали од оснивања Европских заједница до 

данас. Проучавање узрока застоја у досадашњем току европских интеграција и начина њиховог превазилажења треба 

да омогући студентима да разумеју специфичност кризе кроз коју пролази данашња Европска унија.  Циљ курса је и 

да студенти стекну дубљи увид у природу институционалних и политичких промена кроз које пролази Европска 

унија у епохи кризе. То ће им омогућити да сагледају  темељни преображај политичке природе ЕУ као и далекосежне 

социјалне, економске и политичке последице које тај преображај доноси.     

Исход предмета  
Овим предметом студенти се квалификују за обављање најсложенији теоријских анализа природе, смисла и правца 

европских интеграција. Тако их овај предмет упућује на наставак студија европских интеграција на највишем нивоу – 

ка докторским студијама. Практични значај предмета огледа се у томе што ће омогућити студентима да се као 

истраживачи или политички делатници оријентишу у епохи кризе у којој сви класични појмови политичке мисли 

доживљавају темељну трансформацију. Тако студенти ових студија који се после овог нивоа студија усмеравају на 

практичну делатност могу, захваљујући овом предмету, вршити квалификоване политичке анализе стања у Унији од 

користи за све могуће службе и ангажмане у јавном сектору.   

Садржај предмета 

Теоријска настава 
Криза друштвених система уопште; Преглед кризних аспеката интеграције од оснивања Европских заједница до 

Јединственог европског акта(ЈЕА); Преглед кризних аспеката интеграције од ЈЕА до данас; Однос институција и 

актера ЕЗ/ЕУ у контексту превладавања кризе; Кризе интеграције као чинилац промене основачких 

уговора;Проширење на средњу и источну Европу и питање апсорпционог капацитета;Неуспели уставни пројекат као 

чинилац кризе легитимности ЕУ;Светска економска криза из 2008.године и њен утицај на економску и монетарну 

унију;Економска и монетарна унија као слабо место система интеграције; Појаве дисфункционалности 

система;покушаји обуздавања и решавања кризе; Механизми решавања кризе – нове институције и нови уговори; 

Стратегије држава чланица у контексту решавања кризе  

Практична настава: Вежбе, Други облици наставе, Студијски истраживачки рад 
Вежбе из овог предмета одржавају се непосредно после сваког предавања. Студенти имају обавезу да припреме 

презентацију на одабрану тему после које се одвија дискусија.  
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Предавачи ће од године до године упућивати и на најновију ширу литературу 

Број часова активне наставе Остали часови 

Предавања: 2 

 

Вежбе:1 Други облици наставе: 1 Студијски 

истраживачки рад: 1 

Методе извођења наставе 

Интерактивни метод наставе 

Оцена знања (максимални број поена 100) 

Предиспитне обавезе поена Завршни испит  Поена  

активност у току предавања 10 писани испит  

практична настава  усмени испт 60 

колоквијум-и  ..........  

семинар-и 30   



 

 


