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Назив предмета: Приступачност и конкурентност региона
Наставник (Презиме, средње слово, име): Тошић Д. Бранка
Статус предмета: Изборни
Број ЕСПБ: 3
Услов:
Циљ предмета: Oбјашњење два појма од посебног значаја за развој региона:
приступачност и конкурентност. Приступачност ће бити објашњена као критеријум којим
се мери могућност приступа поједином региону или општини. Конкурентност ће бити
објашњена као способност општине/региона да се развија у конкуренцији са ширим или
ужим регионалним окружењем путем идентификације функција и капацитета у оквиру
поделе рада и надлежности између других региона и држава у националном и европском
окружењу.
Исход предмета: Овладавање критеријума за оцену приступачности и конкурентности
региона.
Садржај предмета
Теоријска настава: Појам и индикатори за оцену приступачности региона; трансевропске
мреже и њихова улога у повећању приступачности; појам и индикатори за оцену
конкурентности региона; конкурентност и значај регионалне интеграције.
Практична настава:Вежбе,
Пример једне општине/региона у Србији са испитивањем приступачности и
конкурентности.
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Број часова активне наставе
Предавања:
Вежбе:
Други облици наставе: 2
1

Остало:

Методе извођења наставе: предавања, семинарски рад и истраживачки рад.
Оцена знања (максимални број поена 100)
Завршни испит
Предиспитне обавезе
поена
активност у току предавања
писмени испит
практична настава
усмени испт
презентација семинарског
10
..........
рада
семинарски рад
40

поена
50

