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Циљ предмета
Циљ предмета је да студенти стекну основна знања о систему регионалних процеса, о практичним и општим циљним
системима регионалне политике, о њеном регулационом и инситуционалном систему, као и о систему реализације ове
политике (фондовима и изворима финансирања). Циљ је упознати студенате са појмом и регионално-географским
обележјима ЕУ, кроз објашњење основних појмова и концепата регионалног развоја ЕУ, регионализације, регионалне
специјализације и утицајем „четврте индустријске револуције“ на рагионални развој, децентрализације, глобализације
и регионалне интеграције, ради продубљивања њихових сазнања, подстицања дебата и проналажења позиција.
Исход предмета
Оспособљавање студената да усвајају знања из проблема одрживог регионалног развоја, као и да синтетизују нова
знања кроз практично деловање и интерактивне дискусије. Учешће у емпиријским истраживањима региона и тимском
раду на мултидисциплинарним пројектима регионалног развоја; Упознавање студената са могућностима и програмима
трансграничне и трансрегионалне сарадње у оквиру политика и стратегија ЕУ, а на основу позитивних примера из
домаће и европске праксе. Оспособљавање студената за примену стечених знања из предмета Одрживи регионални
развој и стратегија ЕУ у настави географије
Садржај предмета
Теоријска настава
Теоријске основе регионалне политике – регион у контексту регионалне политике ЕУ; Европска унија – појам,
настанак, величина, границе и развој ЕУ; Правни статус и институционална организација ЕУ; Природни ресурси и
одрживи развој; Демографске одлике и структуре становништва ЕУ; Показатељи друштвено-економске развијености и
положај ЕУ у светској привреди; Регионална специјализација појединих индустријских региона (Рур-Вестфалија,
Северна Италија, Мителанд). Разлике међу регионима ЕУ; Велике градске агломерације и њихове функције;
Регионална политика, регионални развој (равномерни и одрживи), регионална интеграција, регионализација ЕУ;
Кохезиона политика (знање, запошљавање, предузетништво); Фондови ЕУ за регионални развој; Просторне стратегије
на нивоу ЕУ – планирање просторног развоја, планирање руралног развоја; Регионалне политике држава Западног
Балкана; Регионална политика Србије; Разматрање утицаја „четврте индустријске револуције“ зване 4.0 на регионални
развој, која са собом доноси склоност ка аутоматизацији производње до тоталне независности од човека – позитивне и
негативне стране четврте индустријске револуције.
Практична настава
Упознавање и коришћење статистике ЕУ; Приказ релевантних европских развојних докумената (стратегија, планова,
пројеката) и осталих докумената (закона, директива); Израда семинарских радова кроз приказ практичних искустава
регионалног развоја појединих земаља Европе; Значај регионализације за регионално планирање и учествовање у
политици регионалног развоја ЕУ; Упознавање са суштином апликационих материјала.
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