Табела 5.2 Спецификација предмета
Студијски програм/студијски програми : Eкономија

Врста и ниво студија: академске студије, други ниво (мастер)
Назив предмета: Економика друштвеног избора
Наставник (Презиме, средње слово, име): Голубовић Л. Наташа
Статус предмета: изборни
Број ЕСПБ: 6
Услов: завршене основне академске студије и уписане мастер студије
Циљ предмета: Анализа економских појава са ширег друштвеног аспекта; примена
економске логике у анализи доношења нетржишних одлука; истраживање комплексне
везе тј. динамичке међузависности између привреде и друштва.

Исход предмета: Овладавање анализом и моделирањем економских појава и проблема;
оспособљеност за ангажовање на пословима фундаменталних, развојних и примењених
истраживања; способност за критичку анализу друштвених промена и њихових
економских ефеката.

Садржај предмета
Теоријска настава

Рационални избор – од ограничене ка адаптивној рационалности;
Економска организација; Тржиште као друштвена структура; Политичке детерминанте
економске активности; Култура и економски развој; Друштвени капитал – улога друштвених
група и друштвених мрежа; Поверење и економске трансакције; Право и економија; Религија и
економски живот; Непрофитне организације; Глобална економија.

Практична настава:Вежбе, Други облици наставе, Студијски истраживачки рад
Емпиријско истраживање нивоа друштвеног капитала привреде Србије; емпријско истраживање
утицаја нивоа поверења на ниво трансакционих трошкова; анализа утицаја промене правних
норми на економску ефикасност; истраживање утицаја глобализације на конкурентност српске
привреде; емпиријска анализа ефеката демократизације у Србији.
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Број часова активне наставе
Предавања:
Вежбе:
Други облици наставе:
60

Студијски
истраживачки рад:
-

Остали
часови

Методе извођења наставе
Power-point презентације, дискусије, рад у групама
Оцена знања (максимални број поена 100)
Предиспитне обавезе
активност у току предавања
практична настава
приступни рад

поена
30
20

Завршни испит
писмени испит
усмени испит
..........

поена
50

Начин провере знања могу бити различити наведено у табели су само неке опције: (писмени испити,
усмени испт, презентација пројекта, семинари итд......

