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Назив предмета ГЕОГРАФСКИ АСПЕКТИ ГЛОБАЛИЗАЦИЈЕ 
Шифра предмета Статус предмета Семестар Фонд часова Број ЕЦТС бодова 
СПГО13ГАГ Изборни VIII 2+0 2 
Наставник Др Игор Зекановић, ванредни професор 
 
Условљеност другим предметима: Облик условљености 

- - 
Циљеви изучавања предмета: 
 
Циљ предавања је образовање и усвајање знања географских утицаја и утицаја политичко-географских процеса на 

структуру савременог глобализованог свијета и глобализацију, као и обратно. Дакле, кроз предавања студенти ће 

усвојити потребна знања о географским аспектима глобализације, тј. утицају и међусобној повезаности и 

условљености глобализације са политичко-географским и геополитичким процесима у свијету. 
 
Исходи учења (стечена зања): 
 
Кроз овај предмет студенти ће се упознати о утицајима глобализације на географско-политичке карактеристике 

савременог свијета.Усвојиће потребна знања о историјском развоју, аспектима и димензијама глобализације, као и 

историјско-географском прегледу политичких промјена у свијету, формирању и структури свјетског система, 

интеграционим процесима у свијету са посебним акцентом на европске интеграције. Анализом посљедица и 

противрјечности глобализације студенти ће уочити везу и утицај глобализације као процеса на географско-
политичке промјене у свијету.  
 
Садржај предмета: 

1. Глобализација –идеја, настанак и историјски развој; 
2. Основне карактеристике и теоријски правци глобализације; 
3. Детерминанте и компоненте глобализације; 
4. Географски аспекти и политичко-географске карактеристике глобализације; 
5. Историјски преглед географско-политичких промјена у свијету; 
6. Савремена политичка карта свијета; 
7. Формирање и структутра свјетског система, глобализација и поријекло идеје новог свјетског поретка;  
8. Организација уједињених нација, војно-политички савези; 
9. Типови трансграничних интеграција - Европска унија; 
10. Интеграциони процеси у свијету; 
11. Глобално схватање свјетског поретка, мултиполарни свијет – глобални политичко-географски процес; 
12. Глобализација и савремени међународни односи, политика глобализације; 
13. Посљедице и противрјечности глобализације; 
14. Геополитика ресуса и глобализација; 
15. Југоисточна Европа и глобализација; 

Методе наставе и савадавање градива: 
 
Знања  и способности ће се обезбједити кроз сљедеће облике рада: предавања (П), семинарски рад (С). Прије 
изласка на испит, студенти су дужни да положе колоквијуме (К1+К2) из одређене  проблематике, те да напишу и 
усмено одбране семинарски рад.  Предавања изискују активно учешће студената, везаних за дискусију и анализу 
међусобних утицаја глобализације и политичко-географских и геополитичких процеса. 
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С. Хатингтон, Сукоб цивилизација, ЦИД, Подгорица, 1998. 
Часописи: Гласник-Хералд, Глобус, ... 
 
Облици провјере знања и оцјењивања: 
Провјера знања се обавља писмено (колоквијуми), а написан семинарски рад услов је за приступање испиту. 
Активност на настави 5 

Домаћи задатак – 
Семинарски рад 

 
15 

Завршни испит 60 

  Колоквиј 20 (K1+K2)  
Посебна назнака за предмет: 
 
Име и презиме наставника који је припремио податке:  Др Игор Зекановић, ванредни професор 
 


