
4 Статус предмета (обавезни/изборни) Изборни

Услов

Циљ

предмета

Исход

предмета

Теоријска

настава

Практична 

настава 

(вежбе, 

ДОН, 

студијски 

истражива-

чки рад)

1

2

3

4

5

Предавања Вежбе ДОН Студијски истраживачки рад Остали часови

4 1

Методе

извођења

наставе

поена Завршни испит поена

мастер академске студије - други степен студија

Економија Азије

Студијски програм 

Изборно подручје (модул)

Врста и ниво студија

Назив предмета

нема

Предиспитне обавезе

Спецификација предмета 

Предавања, колоквијуми, семинарски радови, дискусије

Благоје Бабић, Економија Азије, Мегатренд универзитет, Београд, 2007

Број часова активне наставе недељно током семестра/триместра/године

Наташа Станојевић, Стратегије развоја Азијских привреда (скрипта, 2012.)

Геоекономске и регионалне студије

Оцена знања (максимални број поена 100)

Број ЕСПБ

Студенти усвајају емпширијска знања о економијама азијског континента, способни су за компарацију 

различитих модела развоја, као и за њихову примену на различите системе у зависности од 

специфичних услова дате земље. Студенти увиђају заједничке механизме који доводе до 

финансијских криза широм света, руководећи се различитим примерима из азијских привреда.

Вежбе, семинарски радови

Циљ је да се студенти упознају са најважнијим обележјима одабраних азијских привреда, узроцима 

њиховог успона, односно различитим развојним моделима овог сложеног региона. Студенти треба да 

разумеју узроке проблема и криза у азијским земљама.

Садржај предмета

ИСТОРИЈСКИ РАЗВИТАК АЗИЈСКЕ ЕКОНОМИЈЕ

ОПШТИ ПРЕГЛЕД АЗИЈСКЕ ПРИВРЕДЕ – Пољопривреда, Рударство, рибарство и шумарство, 

Индустрија, Сектор услуга

ИСТОЧНА АЗИЈА – КИНА, Транзиција кинеске привреде, КИНА - Економска достигнућа Кине и новији 

привредни показатељи, Спољна трговина, Извори убрзаног раста кинеске привреде, Девизни курс као 

инструмент економског раста, Реални сектор кинеске привреде, семинарски радови о кинеској 

економији

ЈАПАН - Успон и пад јапанске привреде, Чиниоци економског успона Јапана, Положај Јапана у 

светској привреди (спољна трговина), Стране инвестиције, спољни дуг, Реални сектор јапанске 

привреде

НОВОИНДУСТРИЈАЛИЗОВАНЕ ПРИВРЕДЕ AЗИЈЕ

ВЕЛИКА ФИНАНСИЈСКА КРИЗА ИСТОЧНЕ АЗИЈЕ 1997

РЕГИОНАЛНА САРАДЊА И ПРОЦЕСИ ЕКОНОМСКЕ ИНТЕГРАЦИЈЕ ЈУЖНЕ, ИСТОЧНЕ И 

ЈУГОИСТОЧНЕ АЗИЈЕ – ASEAN, APEC, SAARC, Новији развој и перспективе регионалне сарадње и 

интеграције у Азији, Семинарски о регионалним интеграцијама

ЈУЖНА АЗИЈА – Неразвијене привреде Јужне Азије, Економске последице тероризма у земљама 

јужне Азије, Економија Индије



писмени испит

практична настава усмени испит 30

колоквијуми 3*20=60

семинари 10

активност у току 

предавања


