ОАС Међународна политика и безбедност
Р.бр Шифра
предмета
.

Назив предмета

ПРВА ГОДИНА
1 19.OB001 Филозофија
7
2 19.OB000
Увод у политичке науке
2
3 19.OB000
Увод у право
6
4 19.OB0I0
Изборни предмет 1 (бира се 6 кредита )
3
19.OB0003 Енглески језик 1
19.OB0004 Руски језик 1
5 19.OB000 Социологија
1
6 19.OB000
Основи безбедности
5
7 19.OB000
Модерна политичка историја
7
8 19.OB0I0
Изборни предмет 2 (бира се 1 од 2)
6
19.OB0009 Енглески језик 2
19.OB0010 Руски језик 2
ДРУГА ГОДИНА
9 19.OB001 Социологија политике
1
10 19.OB001
Методологија
2
11 19.OB002
Политичке идеологије
0
12 19.OBOI0
Изборни предмет 3 (бира се 1 од 2)
7
19.OB0015 Енглески језик 3
19.OB0016 Руски језик 3
13 19.OB001 Политички систем
3
14 19.OB001
Међународни односи
8
15 19.OB001
Политичко насиље
9
16 19.OBOI0
Изборни предмет 4 (бира се 1 од 2)
8
19.OB0021 Енглески језик 4
19.OB0022 Руски језик 4
ТРЕЋА ГОДИНА
17 19.OB002 Спољна политика Србије
7
18 19.OB004
Тероризам и организовани криминал
6
19 19.OB002
Међународно право
3
20 19.OB002
Арапски језик 1
8
19.OB002 Криминологија
21 19.OB002
9
22
Политика идентитета
5
23 19.OB002
Политикологија религије
6
24 19.OB000
Арапски језик 2
8 ЧЕТВРТА ГОДИНА
25 19.OB002 Дипломатија и дипломатска пракса
4
26 19.OB003
Стручна пракса
7
27 19.OB0I0
Изборни предмет 5 (бира се 1 од 2)
9
19.OB0030 Геополитика
19.OB0045 Балкански односи
28 19.OB0I0 Изборни предмет 6 (бира се 1 од 2)
1
19.OB0050 Систем безбедности Републике
Србије
19.OB0053 Корпоративна
безбедност
29 19.OB005 Етика међународне политике и безбедности
2
30 19.OB004
Политичко комуницирање и медији
0
31 19.OB004
Криминалистичко и психолошко профилисање
1
32 19.OB0I0
Изборни предмет 7 (бира се 1 од 2)
2

Активна настава
ИР

Остал
и
часов
и

ЕСПБ

ТМ 3.00 2.00 0.00
СА 3.00 2.00 0.00
ТМ 3.00 2.00 0.00
3.00 2.00 0.00
АО 3.00 2.00 0.00
АО 3.00 2.00 0.00
ТМ 3.00 2.00 0.00
НС 3.00 2.00 0.00
НС 3.00 2.00 0.00
3.00 2.00 0.00
АО 3.00 2.00 0.00
АО 3.00 2.00 0.00

0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00

0.0
0.0
0.0
0.0
0.00
0.00
0.0
0.0
0.0
0.0
0.00
0.00

8.00
8.00
8.00
6.00
6.00
6.00
7.00
9.00
8.00
6.00
6.00
6.00

3
3
3
3
3
3
4
4
4
4
4
4

ТМ 3.00 2.00 0.00
ТМ 3.00 2.00 0.00
НС 3.00 2.00 0.00
3.00 2.00 0.00
АО 3.00 2.00 0.00
АО 3.00 2.00 0.00
НС 3.00 2.00 0.00
НС 3.00 2.00 0.00
ТМ 3.00 2.00 0.00
3.00 2.00 0.00
АО 3.00 2.00 0.00
АО 3.00 2.00 0.00

0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00

0.0
0.0
0.0
0.0
0.00
0.00
0.0
0.0
0.0
0.0
0.00
0.00

8.00
8.00
8.00
6.00
6.00
6.00
8.00
8.00
8.00
6.00
6.00
6.00

5
5
5
5
6
6
6
6

НС
СА
НС
АО
НС
НС
НС
АО

2.00
2.00
2.00
3.00
2.00
2.00
2.00
3.00

0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00

0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00

0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0

8.00
9.00
8.00
5.00
9.00
8.00
8.00
5.00

7
7
7
7
7
7
7
7
7
8
8
8

СА 3.00 2.00
СА 0.00 0.00
3.00 2.00
НС 3.00 2.00
НС 3.00 2.00
3.00 2.00
СА 3.00 2.00
СА 3.00 2.00
ТМ 3.00 2.00
НС 3.00 2.00
СА 3.00 3.00
3.00 2.00

0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00

0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00

0.0
6.0
0.0
0.00
0.00
0.0
0.00
0.00
0.0
0.0
0.0
0.0

8.00
3.00
6.00
6.00
6.00
8.00
8.00
8.00
5.00
5.00
6.00
6.00

Б

Тип

1
1
1
1
1
1
2
2
2
2
2
2

П

3.00
3.00
3.00
2.00
3.00
3.00
3.00
2.00

В

ДОН

ЕУ - политика и безбедност
Савремени изазови и
19.OB0055
претње безбедности
33 19.OB0I0 Изборни предмет 8 (бира се 1 од 2)
4
19.OB0051 Безбедносне и обавештајне службе
19.OB0056 Безбедност и кризни менаџмент
34 19.OB004 Истраживања садржана у завршном раду ИР
I
35 19.OB004
Израда и одбрана завршног рада
4
19.OB0054

8

СА 3.00 2.00 0.00 0.00

0.00

6.00

8

СА 3.00 2.00 0.00 0.00

0.00

6.00

8
8
8
8
8

СА
СА
СА
СА

0.0
0.00
0.00
0.0
2.0

6.00
6.00
6.00
2.00
5.00

3.00
3.00
3.00
0.00
0.00

2.00
2.00
2.00
0.00
0.00

0.00
0.00
0.00
0.00
0.00

0.00
0.00
0.00
4.00
0.00

Студијски програм : Међународна политика и безбедност
Врста и ниво студија: Основне академске студије
Назив предмета: Филозофија
Наставник: Илија З. Кајтез
Статус предмета: обавезан
Број ЕСПБ: 8
Услов: нема услова
Циљ предмета
Предмет обезбеђује солидно овладавање појединим филозофским проблемима и питањима: шта је
филозофија, њен настанак, развој, историја филозофије и филозофске дисциплине. Филозофија и друге
области духа (митологија, религија, наука и уметност). Филозофски приступ човеку, односу са другима,
проблем морала, филозофско схватање друштва, права и правде, политике, јавности, насиља и слободе.
Студенти да се упознају са класичном хеленском филозофијом, хришћанскoм и средњовековном
филозофијом. Предмет обезбеђује и сазнање емпиризма, рационализма и просветитељствa, као и
немачког идеализма. Предмет обезбеђује овладавање савременом филозофским правцима
Исход предмета
Да студенти разумеју основне филозофске проблеме, да покушају да схвате како филозофи одговарају
на онтолошка питања човека, света и друштва, да се упознају са развојем филозофске мисли у свету
кроз векове, и покушају да јасно искажу своје знање, дилеме и да их у дијалогу аргументовано бране.
Садржај предмета
Теоријска настава: Шта је филозофија, њен настанак, развој, историја и филозофске дисциплине.
Филозофија и друге области духа. Филозофски приступ човеку, проблем морала, филозофско схватање
друштва, права и правде, политике, јавности, насиља и слободе. Проблем етике и морала. Филозофија и
друштво. Досократовска и класична хеленска филозофија. Хришћанска и средњовековна филозофија.
Нововековна филозофије (рационалисти, емпиристи и филозофи просветитељства). Немачки класични
идеализам. Филозофи XIX и XX века. Савремена филозофија. Савремени филозофски правци:
позитивизам, прагматизам, феноменологија и егзистенцијализам. Структурализам и постмодерна
филозофија.
Практична настава: Вежбе имају за циљ да студентима учине приступачнијим градиво обрађено на
предавањима. На вежбама се тумаче и разрађују извори сазнања и различита теоријска схватања,
повезују теријска разматрања са праксом и дају одговори на питања студената.
Литература
1. Телебаковић, Б, Увод у филозофију, Чигоја, Београд, 2004.
2. Коларић, И., Филозофија, Учитељски факултет Ужице, 1998.
3. Расел, Б., Историја западне филозофије, Народна књига и Алфа, Београд, 1998.
4. Filipović, V, Novija filozofija Zapada, Filozofska hrestomatija VIII, Matica hrvatska, Zagreb, 1968.
5. Кајтез, И, Мудрост и мач, филозофи о тајнама мира и рата, МЦ Одбрана, Београд, 2012.
Број часова активне наставе
Теоријска настава: 45
Практична настава:30
75
Методе извођења наставе: Метода предавања, метода разговора, метода дискусије, текст метода
Оцена знања (максимални број поена 100)
поена
Поена
Предиспитне обавезе
Завршни испит
10
активност у току предавања
писмени испит
Практична настава
усмени испит
70
20
колоквијум-и
..........
Семинар-и

Студијски програм: Међународна политика и безбедност
Врсте и ниво студија: Основне академске студије
Назив предмета: Увод у политичке науке
Наставник: Срђан Перишић
Статус предмета: обавезан
Број ЕСПБ: 8
Услов: нема услова
Циљ предмета
Ово је један од фундаменталних предмета који представља увод у политичку теорију. Обрађује
темељне политичке феномене. Циљ предмета је да студенти стекну неопходна знања о основним
политиколошким категоријама како би могли успешно пратити наставу из других повезаних предмета.
Исход предмета
Стечена знања о основним политиколошким категоријама треба да омогуће боље разумевање
политичких појава и процеса. Уједно студенти ће развити способности за даљи успешан наставак
студија.
Садржај предмета
Теоријска настава: Парадигматично схватање политике: премодерна, модерна, постмодерна. Појам
политике у Старој Грчкој и модерна одређена политике. Приватна и јавна сфера у премодерни и
модерни. Карактеристике модерне епохе. Епоха модерне и политичке идеологије конзервативизма,
либерализма, социјализма, и наци-фашизма. Слобода. Демократија. Тржиште. Последице либерализма:
колонијализам, глобализација. Постмодерна епоха и политика.
Практична настава: Вежбе се спроводе према темама са предавања. На вежбама се коментаришу
различити извори сазнања и повезује теорија са праксом. Студенти добијају посебне задатке да проуче
и представе поједине теоријске изворе.
Литература
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.

Перишић, С. Парадигматично схватање политике. скрипта – репетиторијум, Београд, 2020.
Симеуновић, Д., Увод у политичку теорију, Институт за политичке студије, Београд, 2009.
Ратковић, Р., Увод у политичке науке, Наука и друштво, Београд, 1999.
Марјановић, Ј., Теорија политике – основи, Универзитет у Београду, Београд, 1996.
Симеуновић, Д., Теорија политике – ридер, Наука и друштво, Београд, 2002.
Симеуновић, Д., Нововековне политичке идеје у Срба, књ. 1, ИПС, Београд, 2000.
Бајме, К., Сувремене политичке теорије, Стварност, Загреб, 1977.
Енциклопедија политичке културе, Савремена администрација, Београд, 1993.

Број часова активне наставе: 75 Теоријска настава: 45
Практична настава: 30
Методе извођења наставе
Предавања, разговори, дискусије. Презентације студентских истрaживачких радова.
Оцена знања (максимални број поена 100)
поена
Предиспитне обавезе
активност у току предавања
10
практична настава (вежбе)
колоквијум-и
семинар-и

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

поена
20
70

Студијски програм : Међународна политика и безбедност
Врсте и ниво студија: Основне академске студије
Назив предмета: Увод у право
Наставник: Бојана Б Драшковић
Статус предмета: обавезан
Број ЕСПБ: 8
Услов: нема
Циљ предмета
Циљ предмета представља сврсисходно упознавање студената са основним правним институтима уз
имплементацију правних постулата као полазне основе у изучавању односа државе и права.Предмет се
бави теоријскоправним појмовима и правним институтима који су по свом значењу и значају основни
за разумевање структуре и функције права. Циљ предмета је да студенти овладају темељним знањима о
државном и правном поретку, о основама правне науке и њеним најважнијим институтима.
Исход предмета
Усвајање основних појмова права кроз оспособљавање студената за каснијом применом позитивноправних правила у легислативним оквирима . Стечена знања о основним правним институтима и
категоријама студентима ће послужити као стабилна основа и припрема за полагање других предмета
и оспособити их за усвајање знања из других области. Aдекватно сагледавање комлексности односа
државе и права свакако ће омогућити студентима да се упознају са основним правима и обавезама
унутар државно-правног система. Наведено ће им омогућити сврсисходно и успешно сналажење у
пословању у својим будућим матичним областима.
Садржај предмета
Теоријска настава:Појам права. Појам државе. Монопол физучке принуде Државна власт и државна
сувереност.Право и држава као друштвене појаве.Појам система прав.Елементи правног
система.правне области. Гране права. Владавина права и правна држава.Правна организација
државе.Облици
владавине.Облици
политичкоих
режима.Појам
облика
државног
уређења.Законодавство, управа и судство.Правни поредак. Правна норма. Врсте правних
норми.Елементи правне норме.Правни акт.Доношење правних аката.Конситутивни и декларативни
правни акти.Устав као највиши правни акт.Устав као средтво ограничавања власти.закон и позаконска
акта.Појам уговора. Обичајно право. Правад и морал. Формални извори права.. Правни однос. Правни
статс. Праван чињеница и претпоставка. Субјекти права. Правна и пословна способност. Деликтна
одговорност. Атрибути физичких и правних лица. Настанак,мењање и престанак правних обавеза.
Примена и тумачење права. Врсте тумачења права.Поступак тумачења и средтва тумачења.Уско
тумачење изузетака.Евазија права.Попуњавање правних празнина општим начелима. Легалитет.Појам
законитости. Правно средство.Санкције због незаконитости.Правоснажност. Иѕвршност. Практична
настава: Вежбе се спроводе према темама са предавања. На вежбама се коментаришу различити
извори сазнања и повезује теорија са праксом.
Литература
1.Кутлешић В., Основи права, Службени лист СЦГ, Београд, 2005.
2.Лукић Р., Кошутић Б., Увод у право, Правни факултет, Београд, 2005.
3.Чавошки К., Васић Р., Увод у право, Правни факултет и Службени гласник, Београд, 2007.
Број часова активне наставе 75 Предавања: 45 Вежбе: 30 ДОН:
ИР
Остали
Методе извођења наставе
Предавања – Powerpoint презентације, студије случаја, интерактиван рад и учешће студената у настави.
Теоријска предавања уз осврт на практичну примену обрађиваних поглавља.Предавања, разговори,
дискусије.
Оцена знања (максимални број поена 100)
поена
Поена
Предиспитне обавезе
Завршни испит
активност у току предавања
писмени испит
60
10
колоквиујм
усмени испт
20
Истраживачки рад
..........
семинар-и
10

Студијски програм : Међународна политика и безбедност
Назив предмета: Енглески језик 1
Наставник/наставници: Биљана Спалевић
Статус предмета: изборни
Број ЕСПБ: 6
Услов: Циљ предмета
Развијање језичких компетенција (читање, слушање, говор, писање). Оспособљавање студената да
употребљавају граматичке структуре и располажу вокабуларом средњег нивоа општег енглеског језика.
Исход предмета
Студенти су оспособљени да употребљавају граматичке структуре и располажу вокабуларом на средњем
нивоу приликом свакодневног говора, писања, читања и разумевања говора
Садржај предмета
Теоријска настава:
Граматика и лексика енглеског језика (именице, заменице, придеви, прилози, глаголи, чланови...)
Практична настава: Конверзација и дискусије на теме усклађене са студијским програмом. Самосталан рад
и рад у групи. Комуникативан приступ.
Теме: Cultural awareness; Travel broadens our mind; Challenges the young are facing today; Cyber bulling; Social
networks; Comfort zone; Personality traits of successful people; Do people change; First impressions; Me, only
better; Racial profiling; On-line learning; Debate topics
*У договору са професором могуће је увести и додатне публикације и текстове у складу са интересовањима
студената.
Литература
Обавезна литература:
Clare, A. & Wilson, J.J. (2011). Speakout (Intermediate), Coursebook. Pearson Longman
Clare, A. & Wilson, J.J. (2011). Speakout (Intermediate), Active book. Pearson Longman
Додатна литература:
Cambridge Learners Dictionary. Cambridge University Press
Murphy, R. (2012). English Grammar in Use (Intermediate). Cambridge University Press
Redman, S. (2011). English Vocabulary in Use (Pre-intermediate and Intermediate). Cambridge University
Press
Број часова активне наставе 75 Теоријска настава: 45
Практична настава: 30
Методе извођења наставе
Предавања, дискусије, рад у групи, континуирана евалуација. Комуникативни метод уз примену аудиовизуелних средстава и тимски рад.
Оцена знања (максимални број поена 100)
поена
Предиспитне обавезе

Завршни испит

поена

активност у току предавања
писмени испит
10
практична настава
усмени испт
50
20
колоквијум-и
..........
20
семинар-и
Начин провере знања могу бити различити наведено у табели су само неке опције: (писмени испити, усмени
испт, презентација пројекта, семинари итд......
*максимална дужна 2 странице А4 формата

Студијски програм : Међународна политика и безбедност
Назив предмета: Руски језик 1
Наставник/наставници:
Статус предмета: изборни
Број ЕСПБ: 6
Услов: Циљ предмета
Развијање језичких компетенција (читање, слушање, говор, писање). Оспособљавање студената да
употребљавају граматичке структуре и располажу вокабуларом средњег нивоа општег енглеског језика.
Исход предмета
Студенти су оспособљени да употребљавају граматичке структуре и располажу вокабуларом на средњем
нивоу приликом свакодневног говора, писања, читања и разумевања говора
Садржај предмета
Теоријска настава:
Граматика и лексика руског језика (именице, заменице, придеви, прилози, глаголи, чланови...)
Практична настава: Конверзација и дискусије на теме усклађене са студијским програмом. Самосталан рад
и рад у групи. Комуникативан приступ.
1. Основни појмови изговора у руском језику;
2. Презент глагола – прва конјугација;
3. Презент глагола – другаконјугација; Наш урок;
4. Род именица; В аудитории;
5. Род придјева и замјеница какой, этот, тот; В аудитории; Дни недели;
6. Замјенице мой, твой, наш, ваш, чей, его, ее, их; В аудитории; Семья;
7. Множина именица мушког и женског рода; Мужскаяодежда;
8. Множина именица средњег рода; Множина придјева и замјенице какой; Множина показних замјеница
и замјенице чей; Женскаяодежда;
9. Прошло вријеме; Глаголски вид; Передотъездом;
10. Будуће вријеме; Передотъездом;
11. Деклинација именица на –а/-я; Разговорпотелефону;
12. Глаголи са постфиксом –ся; Глаголи пете групе; Утром;
13. Деклинација именица мушког и средњег рода; Завтрак;
14. Глаголи кретања; Поездказагород;
15. Генитив множине именица; Слагање именица са бројевима; В магазине;*
У договору са професором могуће је увести и додатне публикације и текстове у складу са интересовањима
студената.
Литература
Обавезна литература:
Л. И. Пирогова, М. Р. Преображенская Уџбеник руског језика
13-104
Додатна литература:
Р. Маројевић
Граматика руског језика 1987. 9-216
Број часова активне наставе 75 Теоријска настава: 45
Практична настава: 30
Методе извођења наставе
Предавања, дискусије, рад у групи, континуирана евалуација. Комуникативни метод уз примену аудиовизуелних средстава и тимски рад.
Оцена знања (максимални број поена 100)
поена
Предиспитне обавезе

Завршни испит

активност у току предавања

писмени испит

10

поена

практична настава
усмени испт
50
20
колоквијум-и
..........
20
семинар-и
Начин провере знања могу бити различити наведено у табели су само неке опције: (писмени испити, усмени
испт, презентација пројекта, семинари итд......
*максимална дужна 2 странице А4 формата

Студијски програм : Међународна политика и безбедност
Врста и ниво студија: Основне академске студије
Назив предмета: Социологија
Наставник: Илија З. Кајтез
Статус предмета: обавезан
Број ЕСПБ: 7
Услов: нема услова
Циљ предмета
Предмет даје методолошке смернице студентима за израду семинарских радова, есеја, дипломских и
других писаних радова. Предмет уводи студенте у разумевање савременог друштва, потреба, интереса,
вредности, структуре савременог друштва, положаја и улоге друштвених група, помаже студентима у
препознавању појава и сналажењу у својој средини, ужем и ширем окружењу.
Исход предмета
Студент који положи испит у стању је да самостално ради студентске радове и пројекте, да препозна
социолошке и друштвене проблеме који утичу на политичку климу у друштву, да уочи шта делује
негативно на стабилност државе и безбедности, а шта стимулише политичке и међународне активности,
да разуме потребе као покретаче развоја, да зна суштину друштвених група, организацијe,културе,
државе и других институција у друштву.
Садржај предмета
1.Увод у социологију; 2.методе социологије; 3.појам друштва, 4. опште карактеристике савременог
друштва и друштвене структуре; 5.друштвени конфликти;6.потребе, интереси и вредности; 7.друштвене
групе, карактеристике савремених друштвених група; 8.стање и перспективе савремене породице;
9.социјална структура савременог друштва; 10.држава и облици политичке власти, 11. религија; 12.моћ
у друштву; 13.јавно мњење; 14.карактеристике савемене културе, род и пол; 15.социолошке теорије.
Литература
1. И. Кајтез, Социологија, Одбрана, Београд, 2019.
2. Гиденс, Е. Социологија, ЕФ. Београд, 2005.
3. Шијаковић И. Вилић Д. Социологија савременог друштва, ЕФ. Б.Лука, 2010.
Број часова активне наставе
Теоријска настава: 45
Практична настава:30
75
Методе извођења наставе: Предавања екс катедра, пауер поинт презентација, анализа
текста,радионица, студија случаја, пројекат.
Оцена знања (максимални број поена 100)
Поена
Поена
Предиспитне обавезе
Завршни испит
10
активност у току предавања
писмени испит
Практична настава
усмени испт
70
20
колоквијум-и
..........
Семинар-и

Врсте и ниво студија: Основне академске студије
Назив предмета: Oснови безбедности
Наставник: Иван П. Петровић
Статус предмета: обавезан
Број ЕСПБ: 9
Услов:
Циљ предмета:
Општи циљ предмета јесте упознавање студената са фундаменталним појмовима о безбедности ,сигурности и односима
међу њима; врстама, савременим теоријама о безбедности и систему безбедности, чиниоцима система безбедности наше
државе,носиоцима и облицима угрожавања и угрожености појединца ,државе и међународне заједнице и облицма
ефикасног супротстављања,
Исход предмета:
Оспособљеност студената да се се упознају и овладају фундаменталним појмовно –категоријалним
апаратом ,узрока,ефеката ,угрожавања и угрожености као друштвене појаве и делатности грађанина,група
,заједница и државе на њиховом опажању и отлањању
Садржај предмета:
1.Појам безбедности,сигурности и односи међу појмовима 2. Индивидуална, национална, глобална
безбедност, 3.Савремене теорије о безбедности,сигурности и систему безбедности 4.Врсте, носиоци и
облици угрожавања и угрожености; 5 .Изазови ,ризици и претње по безбедност 6. Улога савремених
држава у остваривању безбедности 7 .Улога, функције и делатности савремених система безбедности; 8.
Појам.класификацуја и чиниоци система безбедности; 9 Систем безбедности РС 10. Безбедносноинформативна агенција 11. Војно-обавештајна агенција 12. Војно-безбедносна агенција 13.Међународна
сарадња у безбедности 14.Неки савремени безбедносни проблеми малих земаља 15.Потреба знања
кадрова у безбедности 16.Мерење у безбедности 17.Људска права и безбедност 18. Савремени системи
безбедности
Литература
1. И.П. Петровић (2017), Безбедност, Ступор Мунди, Београд
2. А. Савић,Љ.Стајић(2006) Основи цивилне безбедности,ФППС,Нови Сад
3. Љ.Стајић(2006)Основи безбедности,Издавачка кућа Драганић,Београд
4. Неђо Даниловић, Миодраг Гордић, (2014) Савремени системи безбедности, Мегатренд универзитет,
2014.,
5. Предраг Симић, (2002) Наука о безбедности, Службени лист СРЈ, Факултет политичких наука,
Београд.
6. Војин Димитријевић, (1973), Појам безбедности у међународним односима, Савез удружења правника
Југпславије, Београд..
Број часова активне наставе
Теоријска настава: 45
Практична настава: 30
Методе извођења наставе:
Предавања; дискусија; одбрана семинарских радова; колоквијуми; завршни испит.
Оцена знања (максимални број поена 100)
Предиспитне обавезе
Поена
Завршни испит
поена
Активност у току предавања
До 5
Писмени и усмени
До 20
Колоквијуми
6Х10 = 60
аналитички радни задатак
До 15

Назив предмета: Модерна политичка историја
Наставник или наставници: Проф. др Далибор Елезовић
Статус предмета: обавезни
Број ЕСПБ: 8
Услов:Циљ предмета
Циљ предмета је да се код студената, на основу релевантних научних сазнања, развије критички смисао за
разумевање и тумачење темељних историјских процеса, структура и обележја политичке историје у
модерном добу. Развијање критичког мишљења и способности самосталног интерпретирања сложених
политичких, односно друштвених појава у модерном добу.
Исход предмета
Продубљивање стеченог знања и стицање нових сазнања из области модерне политичке историје. Стицање
способнсти препознавања веза између политичких и друштвених појава, догађаја и процеса са променама у
идејним кретањима. Разумевање најважнијих историјских појава, догађаја и процеса из области политичке
историје у модерном добу.
Садржај предмета
Теоријска настава
Предавања – излагања о суштинским политичким процесима у модерном добу, упознавање студената са
релевантном научном литературом и специфичностима разноврсних историјских извора из наведене
проблематике. Државно-правни и економски положај балканских народа у модерном добу. Источно
питање и Балкан у међународним односима у наведеном историјском периоду. Специфичности културе
балканских народа у модерном добу.
Практична настава
Вежбе: рад са релевантном научном литературом и разноврсним историјским изворима из политичке
историје у модерном добу.
Препоручена литература
Hobsbawm, E. (1987). Doba revolucije : Evropa 1789-1848. Školska knjiga; Stvarnost.
Heywood, A. (2005). Političke ideologije : uvod (3. izd., Vol. 26). Zavod za udžbenike i nastavna sredstva.
Popov, Č. (1989). Građanska Evropa : (1770-1871). Knj. 2, Politička istorija Evrope. Matica srpska.
Форд, Ф. Л. (2005). Европа у доба револуција : 1780-1830. Clio.
Гудац, Ж., & Ђорђевић, М. (1999). Politička istorija XIX i XX veka : svetska i nacionalna. Fakultet političkih
nauka; Čigoja štampa.
Број часова активне наставе
Теоријска настава:45
Практична настава:30
Методе извођења наставе
Предавања, консултације, практична настава и израда семинарског рада
Оцена знања (максимални број поена 100)
активност у току предавања 10
практична настава 10
семинарски рад 30
усмени испит 50
Начин провере знања могу бити различити : (писмени испити, усмени испт, презентација пројекта,
семинари итд......
*максимална дужна 1 страница А4 формата

Студијски програм : Међународна политика и безбедност
Назив предмета: Енглески језик 2
Наставник/наставници: Биљана Спалевић
Статус предмета: изборни
Број ЕСПБ: 6
Услов:
Циљ предмета
Развијање језичких компетенција (читање, слушање, говор, писање). Оспособљавање студената да
употребљавају граматичке структуре и располажу вокабуларом средњег нивоа општег енглеског језика.
Исход предмета
Студенти су оспособљени да употребљавају граматичке структуре и располажу вокабуларом на средњем
нивоу приликом свакодневног говора, писања, читања и разумевања говора
Садржај предмета
Теоријска настава:
Граматика и лексика енглеског језика (пасив, кондиционали, индиректни говор...)
Практична настава: Конверзација и дискусије на теме усклађене са студијским програмом. Самосталан рад
и рад у групи. Комуникативан приступ.
Tеме: Global communication and propaganda; Peer pressure; Media influence; Wars are inevitable?; International
Affairs; Technology makes us more alone; Human rights violation; Negotiating skills
*У договору са професором могуће је увести и додатне публикације и текстове у складу са интересовањима
студената.
Литература
Обавезна литература:
Clare, A. & Wilson, J.J. (2011). Speakout (Intermediate), Coursebook. Pearson Longman
Clare, A. & Wilson, J.J. (2011). Speakout (Intermediate), Active book. Pearson Longman
Додатна литература:
Cambridge Learners Dictionary. Cambridge University Press
Murphy, R. (2012). English Grammar in Use (Intermediate). Cambridge University Press
Redman, S. (2011). English Vocabulary in Use (Pre-intermediate and Intermediate). Cambridge University
Press
Број часова активне наставе 75 Теоријска настава: 45
Практична настава: 30
Методе извођења наставе
Предавања, дискусије, рад у групи, континуирана евалуација. Комуникативни метод уз примену аудиовизуелних средстава и тимски рад.
Оцена знања (максимални број поена 100)
поена
Предиспитне обавезе

Завршни испит

поена

активност у току предавања
писмени испит
10
практична настава
усмени испт
50
20
колоквијум-и
..........
20
семинар-и
Начин провере знања могу бити различити наведено у табели су само неке опције: (писмени испити, усмени
испт, презентација пројекта, семинари итд......
*максимална дужна 2 странице А4 формата

Студијски програм : Међународна политика и безбедност
Назив предмета: Руски језик 2
Наставник/наставници:
Статус предмета: изборни
Број ЕСПБ: 6
Услов: Циљ предмета
Развијање језичких компетенција (читање, слушање, говор, писање). Оспособљавање студената да
употребљавају граматичке структуре и располажу вокабуларом средњег нивоа општег енглеског језика.
Исход предмета
Студенти су оспособљени да употребљавају граматичке структуре и располажу вокабуларом на средњем
нивоу приликом свакодневног говора, писања, читања и разумевања говора
Садржај предмета
Теоријска настава:
Граматика и лексика руског језика (именице, заменице, придеви, прилози, глаголи, чланови...)
Практична настава: Конверзација и дискусије на теме усклађене са студијским програмом. Самосталан рад
и рад у групи. Комуникативан приступ.
1. Употреба питања где и куда уз одређене глаголе; употреба приједлога в и на са локативом и
акузативом; ПисьмоизЮгославии;
2. Промјена личних замјеница я, ты и себя; глаголи треће групе; ПисьмовЛенинград;
3. Императив; глаголи четврте групе; Встречанавокзале;
4. Промјена замјеница он, она, оно; изрази Как вас зовут? ИСколько вам лет?; Расспросыо друзьях;
5. Промјена замјеница мы и вы; изрази У меня есть/У меня нет; В гостинице;
6. Промјена замјенице они; В ресторане;
7. Деклинација именица у множини; В магазинах;
8. Безличне реченице; Вера заболела;
9. Безличне реченице; Почта, телеграф;
10. Промјена придјева и присвојних замјеница мушког и средњег рода; В театре;
11. Промјена придјева и присвојних замјеница женског рода; Третьяковская галерея;
12. Трећа деклинација; На Красной площади;
13. Компаратив; На стадионе;
14. Промјена придјева и присвојних замјеница у множини; На юго-западе;
Потенцијал; Николичи едут в Ленинград;
У договору са професором могуће је увести и додатне публикације и текстове у складу са интересовањима
студената.
Литература
Обавезна литература:
Л. И. Пирогова, М. Р. Преображенская Уџбеник руског језика
105-193
Додатна литература:
Р. Маројевић
Граматика руског језика 1987.
Број часова активне наставе 75 Теоријска настава: 45
Практична настава: 30
Методе извођења наставе
Предавања, дискусије, рад у групи, континуирана евалуација. Комуникативни метод уз примену аудиовизуелних средстава и тимски рад.
Оцена знања (максимални број поена 100)
поена
Предиспитне обавезе

Завршни испит

поена

активност у току предавања
практична настава

писмени испит
усмени испт

50

10
20

колоквијум-и
..........
20
семинар-и
Начин провере знања могу бити различити наведено у табели су само неке опције: (писмени испити, усмени
испт, презентација пројекта, семинари итд......
*максимална дужна 2 странице А4 формата

Студијски програм : Међународна политика и безбедност
Врста и ниво студија: Основне академске студије
Назив предмета: Социологије политике
Наставник: Илија З. Кајтез
Статус предмета: обавезан
Број ЕСПБ: 8
Услов: нема услова
Циљ предмета
Студенти се упознају са настанком и развојем социологије политике, посебно периодом
просветитељства и периодом друге половине XIX века. Студентима се презентују категорије и метод
социологије политике: моћ, интерес, власт, друштвене и политичке промене, политички покрети, улога
идеологије, демократије и цивилног друштва. Студенти се упознају са основним тенденцијама у
савременој социологији политике, као што су: неоплурализам и неофункционализам, теорија
рационалног избора, лингвистика и политика, феминистичке политичке теорије, теорије корпоративне и
медијске контроле друштва и теорије глобализације.
Исход предмета
Студент који положи испит у стању је да самостално ради студентске радове и пројекте, да препозна
политичке и друштвене проблеме који утичу на појединца, групу, заједницу и државу, да разуме
политичке, процесе и догађаје, да зна суштину друштвених и политичких промена које утичу на
привреду, културу, образовање и друге институције у друштву.
Садржај предмета
1.Увод у социологију политике; 2. Историјски развој социологије политике; 3. Савремени теоријски
правци у социлогији политике 4.Политичке партије, политичко тржиште, држава и окружење;
5.Политичка моћ и политички конфликти; 6. Цивилно друштво и демократија; 7.Организоване
интересне групе и политичке мреже; 8.Социјални покрети и политичке промене; 9.Национални, верски
и културни покрети; 10.Јавно мнење, политички ставови и идеологија 11.Социјална и политичка
транзиција постсоцијалистичких друштава; 12.Демократски и недемократски режими у XXI веку; 13.
Рат, милитаризам и држава; 14. Социологија политике и глобализација; 15. Социјална и економска
политика и имигранти.
Литература
1.
Роберт Елфорд и Милдрид Шварц, Приручник за Социологију политике, НУСД, Бања Лука, 2014.
2.
Павловић, В. Цивилно друштво и демократија, Чигоја штампа, Београд, 2004.
3.
Неш Кејт, Савремена политичка социологија, Службени гласник, Београд, 2006.
4.
Политичка социологија свременог друштва – ридер, ФПН, Београд, 2013.
5.
Кајтез Илија, "Револуционарно насиље-химна слободи или апологија зла" (монографија), Факултет
безбедности, Службени гласник, Београд, 2009.

Број часова активне наставе
Теоријска настава: 45
Практична настава: 30
75
Методе извођења наставе: Предавања екс катедра, пауер поинт презентација, анализа текста,
радионица, студија случаја, пројекат.
Оцена знања (максимални број поена 100)
поена
Поена
Предиспитне обавезе
Завршни испит
10
активност у току предавања
писмени испит
Практична настава
усмени испт
70

колоквијум-и
Семинар-и

20

..........

Студијски програм : Међународна политика и безбедност
Назив предмета: Методологија
Наставник: Зоран М. Крсмановић
Статус предмета: обавезан
Број ЕСПБ: 8
Услов: Истраживачки пројекат
Циљ предмета
Достизање високог нивоа знања о научним методама, пројектовању, организовању и реализовању
истраживања, методама прикупљања података, мерењу, сређивању и обради података и изради
саопштења.
Исход предмета
Примена стечених знања о врстама научних метода и изради научно-истражвачког пројекта
Садржај предмета
Теоријска настава: Увод у предмет. Основни појмови из методологије. Научне методе у истраживању.
Пројектовање истраживања. Организовање истраживања. Реализовање истраживања. Израда научног
саопштења.
Практична настава: У окивру вежби предвиђен је рад студената у групама (радионицама) и израда
инструмента за методе прикупљања података. Поред тога. Предвиђена је и израда истраживачког
пројекта.
Литература
1. Милосављевић, С., Радосавњевић И. Основи методологије политичких наука. 4.издање Сл.гласник.
Београд, 2008.
2. Група аутора. Методологија ратне вештине. ЦВВШ, Београд 1996.
3. Милошевић, Н., Милојевић С. Основи методологије безбедносних наука. Полицијска академија,
Београд. 2001.
4. Сакан, М. Методологија војних наука. ВИЗ, Београд, 2006.
5. Милошевић, Н. Пројектовање истраживања у ратној вештини. ВИНЦ, Београд 1990.
Број часова активне наставе 75
Теоријска настава: 45
Практична настава: 30
Методе извођења наставе
Предавања, вежбе, семинари, рад у групама, индивидулна израда пројекта
Оцена знања (максимални број поена 100)
поена
Поена
Предиспитне обавезе
Завршни испит
активност у току предавања
10
писмени испит
практична настава
10
усмени испт
60
Истраживачки пројекат
20
..........
семинар-и

Студијски програм : Међународна политика и безбедност
Назив предмета: Политичке идеологије
Наставник/наставници: Драган Ж. Станар
Статус предмета: Обавезан
Број ЕСПБ: 8
Услов: нема услова
Циљ предмета
Предмет анализира и објашњава генезу, одлике, механизме и форме артикулације политичких
идеологија кроз историју, повезујући историјске догађаје и политичко-културно устројство друштава
са владајућим идеологијама. Упознавајући студенте се са идеолошким темељом политичких система и
пракси у различитим савременим и историјским друштвима, предмет објашњава и предвиђа процесе и
одлуке које се не могу разумети без познавања идеологија на којима се заснивају. Циљ предмета је
упознавање студената са најважнијим политичким идеологијама и њиховим практичним
импликацијама као и оспособљавање студената за дубоку критичку анализу и разумевање савремених
политичких феномена као артикулација идеологије.
Исход предмета
Студенти су оспособљени за разумевање значаја и утицаја политичких идеологија на савремене
политичке системе и процесе. Анализом и објашњењем свеобухватности утицаја идеологије на све
аспекте културе и друштва, студенти се оспособљавају за разумевање и толеранцију различитих
политичко-друштвених пракси и стратешко предвиђање поступака и смерова кретања различитих
друштава у глобалној арени.
Садржај предмета
Теоријска настава
1. Шта је идеологија; 2. Идеологија, култура и идентитет; 3. Идеологија и религија; 4. Идеологија и
политика; 5. Историјски развој политичких идеологија; 6. и 7. Либерализам; 8. Конзервативизам; 9.
Социјализам; 10. Марксизам и комунизам; 11. Анархизам; 12. Фашизам; 13. Национализам. 14. и 15.
Савремене идеологије – феминизам, џихадизам, екологизам.
Практична настава
Студенти на вежбама примењују стечено теоријско знање на практичне примере и анализу политичких
система. Презентацијом семинарских радова студенти демонстрирају разумевање импликација
одређених идеолошки претпоставки на конкретним примерима.
Литература
а) обавезна литература
1. Hejvud, E. Političke ideologije: uvod, Zavod za udžbenike i nastavna sredstva, Beograd, 2005.
2. Ravlić, S. Svjetovi ideologije, CID, Podgorica, 2013.
б) допунска литература
1. Friden, M. Političke ideologije: novi prikaz, Algoritam, Zagreb, 2006.
2. Svift, A. Politička filozofija, Clio, Beograd, 2008.
3. Altiser, L. Ideologija i državni ideološki aparati, Karpos, Beograd, 2018.
Број часова активне наставе: 75
Теоријска настава: 45
Практична настава: 30
Методе извођења наставе
Предавања ex cathedra, дискусије, дебате, илустративне методе (презентације, аудио-видео
материјали), студије случаја, презентација семинарских радова.
Оцена знања (максимални број поена 100)
поена
Предиспитне обавезе

Завршни испит

поена

активност у току предавања
5
писмени испит
/
практична настава
/
усмени испит
60
колоквијум-и
/
..........
семинар-и
35
Начин провере знања могу бити различити наведено у табели су само неке опције: (писмени испити,
усмени испт, презентација пројекта, семинари итд......
*максимална дужна 2 странице А4 формата

Студијски програм : Међународна политика и безбедност
Назив предмета: Енглески језик 3
Наставник/наставници: Биљана Спалевић
Статус предмета: изборни
Број ЕСПБ: 6
Услов:
Циљ предмета
Развијање језичких компетенција (читање, слушање, говор, писање). Оспособљавање студената да
употребљавају граматичке структуре и располажу вокабуларом вишег средњег нивоа општег
енглеског језика. Студенти се упознају са пословним регистром и језиком струке и примењују их у
пословном окружењу.
Исход предмета
Студенти су оспособљени да употребљавају граматичке структуре и располажу вокабуларом на
вишем средњем нивоу приликом свакодневног говора, писања, читања и разумевања. говора.
Студенти су способни да обављају писану и усмену пословну кореспонденцију на енглеском језику
Садржај предмета
Теоријска настава:
Граматика и лексика енглеског језика (грађење и употреба сложених глаголских облика, директна и
индиректна питања, квантификатори, модални глаголи...)
Практична настава: Конверзација и дискусије на теме усклађене са студијским програмом.
Самосталан рад и рад у групи. Комуникативан приступ. Припрема усмених презентација на одабрану
тему, у договору са професором.
Teme: International Affairs; Personality traits of a successful diplomat; Cultural awareness; Is getting a
college degree the best way to be successful?; Do people change?; Are people born with a moral compass?;
The European Union / most significant achievements;
*У договору са професором могуће је увести и додатне публикације и текстове у складу са
интересовањима студената.
Литература
Обавезна литература:
Clare, A. & Wilson, J.J. (2011). Speakout (Intermediate), Coursebook. Pearson Longman
Clare, A. & Wilson, J.J. (2011). Speakout (Intermediate), Active book. Pearson Longman
Додатна литература:
Cambridge Learners Dictionary. Cambridge University Press
Murphy, R. (2012). English Grammar in Use (Intermediate). Cambridge University Press
Redman, S. (2011). English Vocabulary in Use (Pre-intermediate and Intermediate). Cambridge University
Press
Теоријска настава: 45
Практична настава: 30
Број часова активне наставе

75
Методе извођења наставе
Предавања, дискусије, рад у групи, континуирана евалуација. Комуникативни метод уз примену
аудио-визуелних средстава и тимски рад.
Оцена знања (максимални број поена 100)
поена
Предиспитне обавезе

Завршни испит

поена

активност у току предавања
писмени испит
10
практична настава
усмени испт
50
20
колоквијум-и
..........
20
семинар-и
Начин провере знања могу бити различити наведено у табели су само неке опције: (писмени испити,
усмени испт, презентација пројекта, семинари итд......

Студијски програм : Међународна политика и безбедност
Назив предмета: Руски језик 3
Наставник/наставници:
Статус предмета: изборни
Број ЕСПБ: 6
Услов: Циљ предмета
Развијање језичких компетенција (читање, слушање, говор, писање). Оспособљавање студената да
употребљавају граматичке структуре и располажу вокабуларом средњег нивоа општег енглеског језика.
Исход предмета
Студенти су оспособљени да употребљавају граматичке структуре и располажу вокабуларом на средњем
нивоу приликом свакодневног говора, писања, читања и разумевања говора
Садржај предмета
Теоријска настава:
Практична настава: Самосталан рад и рад у групи. Комуникативан приступ.
1. Припремна седмица
2. Деминутивно-хипокористички суфикси. Облици императива за 3. лице. Длинные слова.
3. Деклинација именица са основом на –ц. По разным вехам.
4. Облик императива за изражавање позива на вршење заједничке радње. Посебни случај слагања предиката
са субјектом. Инструментал у именичком предикату. Чёрная рябина.
5. Деклинација именица мать и дочь. В новом доме.
6. Прелазни глаголи кретања. Значење префикса в- (во-), ви-, при-, у-. В новом доме (окончание).
7. Употреба глагола кретања без префикса (перфекат). Глаголи кретања са префиксом по-. В жёстком вагоне.
8. Стилски нијансирани синоними. Глаголи кретања са префиксом с-. Сложный обед.
9. Презимена и имена која се не мијењају. Адвокат Плевако.
10. Глаголски прилог несвршеног вида. Сашка Локтев.
11. Придјеви тврде и меке промјене. Глаголи кретања са префиксом под-. Сашка Локтев (продолжение).
12. Дужи и краћи облици придјева у саставу предиката. Промјена придјева са основом на -ж и -ш. Сашка
Локтев (окончание).
13. Глаголски прилог свршеног вида. Красная шапочка.
14. Промјена основних бројева (1-30). Означавање времена (часови и минути). Неправилни глаголи.
Мошенники поневоле.
15. Сложена реченица. Зависна реченица са замјеницом который у функцији везника. Женское коварство.

У договору са професором могуће је увести и додатне публикације и текстове у складу са интересовањима
студената.
Литература
Обавезна литература:
Л. И. Пирогова, М. Р. Преображенская Уџбеник руског језика књига 2, 15-159
Додатна литература:
Р. Маројевић
Граматика руског језика 1987.
Број часова активне наставе 75 Теоријска настава: 45
Практична настава: 30
Методе извођења наставе
Предавања, дискусије, рад у групи, континуирана евалуација. Комуникативни метод уз примену аудиовизуелних средстава и тимски рад.
Оцена знања (максимални број поена 100)
поена
Предиспитне обавезе

Завршни испит

поена

активност у току предавања
писмени испит
10
практична настава
усмени испт
50
20
колоквијум-и
..........
20
семинар-и
Начин провере знања могу бити различити наведено у табели су само неке опције: (писмени испити, усмени
испт, презентација пројекта, семинари итд......
*максимална дужна 2 странице А4 формата

Студијски програм : Међународна политика и безбедност ОАС
Назив предмета: Политички систем
Наставник/наставници: Виолета Р. Таловић
Статус предмета: обавезан
Број ЕСПБ: 8
Услов: нема услова
Циљ предмета
Стицање класичних теоријских и прагматичних знања о основним принципима хоризонталне и
вертикалне организације власти, и о карактеристикама партијских и изборних система кроз упознавање
са фундаменталним политиколошким институцијама и начинима функционисања најзначајнијих
савремених политичких система, укључујући и политички систем Републике Србије. Упоредном
анализом различитих политичких система студентима се омогућава увид у сличности и разлике у
организацији државне власти као и ближе разумевање природе, карактера и суштине најважнијих
политичких система.
Исход предмета
Стечена знања омогућују разумевање функционисања најважнијих савремених политичких система и
стварање основних претпоставки за критичко промишљање о актуелним политичким процесима и
будућем развоју савремених политичких система. Применом упоредне методе студенти се
оспособљавају да схвате разноврсност организовања политичких система и политике уопште.
Садржај предмета
Теоријска настава: Појам, структура, детерминанте и класификација савремених политичких система.
Модели хоризонталне организације власти. Облици вертикалне организације власти. Партије и
партијски системи. Избори и изборни системи. Модели демократије. Председнички политички систем
(САД). Парламентарни политички систем (Велика Британија). Полупредседнички политички систем
(Француска). Конвентски политички систем (Швајцарска). Социјалистички политички систем (НР

Кина). Постсоцијалистички политички систем (Руска Федерација). Недемократски политички режими.
Политички системи земаља у развоју. Историјски развој политичког система Србије. Хоризонтална
организација власти: положај и овлашћења Народне скупштине, Владе и председника Републике.
Владавина права и судска власт у политичком систему Републике Србије. Политичке партије у
политичком систему Републике Србије. Изборни систем Републике Србије. Гарантовање и остваривање
људских и мањинских права и слобода у политичком систему Републике Србије. Аутономија и
локална самоуправа у Републици Србији, Положај и функције војске и полиције у политичком систему
Републике Србије
Практична настава: Вежбе имају за циљ да студентима учине приступачнијим градиво обрађено на
предавањима. На вежбама се тумаче и разрађују извори сазнања и различита теоријска схватања и
повезују теријска разматрања са праксом.
Литература
1. Васовић, В., Савремене демократије I-II, Службени гласник, Београд, 2012.
2. Иваниш, Ж., Младеновић, М. и Драгишић, З., Политички систем, Факултет цивилне одбране,
Београд, 2006.
3. Јовановић, М., Политичке институције у политичком систему Србије, Институт за политичке
студије, Београд, 2008.
4. Хаг Р., Хароп М., Упоредна владавина и политика, Факултет политичких наука, Београд, 2013.
5. Лово, Ф., Велике савремене демократије, Издавачка књижарница З. Стојановића, Нови Сад, 1999.
6. Лајпхарт, А., Модели демократије, ЦИД Подгорица, Службени лист СЦГ, Београд, 2003.
7. Сартори, Ђ., Упоредни уставни инжењеринг, Филип Вишњић, Београд, 2003.
8. Марковић, Р., Уставно право, Правни факултет Универзитета у Београду, Службени гласник,
Београд, 2016.
9. Устав Републике Србије од 2006. године
10. Енциклопедија политичке културе, Савремена администрација, Београд, 1993.
Број часова активне наставе: 75
Методе извођења наставе
Предавања, разговори, дискусије

Теоријска настава: 45

Оцена знања (максимални број поена 100)
поена
Предиспитне обавезе

Практична настава: 30

Завршни испит

поена

активност у току предавања
писмени испит
10
практична настава
усмени испт
20
50
колоквијум-и
..........
20
семинар-и
Начин провере знања могу бити различити наведено у табели су само неке опције: (писмени испити,
усмени испт, презентација пројекта, семинари итд......
*максимална дужна 2 странице А4 формата

Студијски програм : Међународна политика и безбедност
Врсте и ниво студија: Основне академске студије
Назив предмета: Међународни односи
Наставник: Срђан М. Перишић
Статус предмета: обавезан
Број ЕСПБ: 8
Услов: нема услова
Циљ предмета
Предмет даје појмовна знања о међународним односима. Проучавају се процеси сарадње и сукоби са
освртом на узроке и последице. Нарочита пажња се поклања различитим кризним ситуацијама и
питањима рата и мира. Циљ предмета је да студенти добро разумеју међународне односе и да се што
боље сналазе у суочавању са новим изазовима и претњама.
Исход предмета
Оспособљеност студената да разумеју стручну литературу, да користе стечена знања у пракси, да
критички сагледавају актуелне појаве и процесе и да могу наставити усавршавање у области
међународних односа.
Садржај предмета
Теоријска настава: Међународни односи у премодерном времену. Модерни међународни односи.
Дефиниција међународних односа. Појам и врсте субјеката међународних односа. Национални
субјекти. Међународне организације као субјекти. Транснационалне организације као субјекти.
Облици међународних односа. Теорије међународних односа: појам теорије, либерализам, реализам,
геополитика. Фактори међународних односа. Процеси у међународним односима: колонијализам,
глобализација.
Практична настава: Вежбе се спроводе према темама са предавања. На вежбама се коментаришу
различити извори сазнања и повезује теорија са праксом.
Литература
1. Перишић. С. Основе међународних односа. скрипта.
2. Димитријевић В., Стојановић Р., Међународни односи, Службени лист СРЈ, Београд, 1996.
3. Кегли Ч., Виткоф Ј., Светска политика – тренд и трансформација, Београд, 2004.
4. Нај, Џ., Како разумевати међународне сукобе – увод у теорију и историју, Стубови културе,
Београд, 2006.
5. Кенет Волц, Теорија међународних односа.
6. Симић, Д., Наука о безбедности, Службени лист СРЈ, ФПН, Београд, 2002.
Број часова активне наставе 75 Теоријска настава: 45
Практична настава: 30
Методе извођења наставе
Предавања, разговори, дискусије.
Оцена знања (максимални број поена 100)
поена
Поена
Предиспитне обавезе
Завршни испит
активност у току предавања
10
писмени испит
20
практична настава
усмени испт
70
Колоквијум
..........
семинар-и
-

Студијски програм : Међународна политика и безбедност
Врста и ниво студија: Основне академске студије
Назив предмета: Политичко насиље
Наставник: Анђелковић М. Слободан
Статус предмета: Обавезни
Број ЕСПБ: 8
Услов: нема услова
Циљ предмета
Изучавање предмета има за циљ да студенте прво упозна са основним феноменима који су потребни за
разумевање насиља а то су зло, агресивност и друштвено насиље. Као изборни предмет има за циљ да
упозна студенте са феноменима који спадају у област политичког насиља. Током једног семестра
студенти ће се путем предавања и вежби упознати са теоријским појмом политичког насиља, његових
врста и појавних облика. Студенти ће бити упознати са богатом историјском и савременом праксом
политичког насиља али и различитим школама мишљења о узроцима и основама политичког насиља,
као и (не)могућностима превазилажења пракске политичког насиља
Исход предмета
Исход предмета су продубљена знања студената о основним политиколошким категоријама насиља и
оним друштвеним системима која омогућују праксу насилног политичког деловања. Рад на овом
предмету унапређује способност студената да интегришу своје знање, решавају сложене друштвене
проблеме и да расуђују на основу доступних знања и искустава које садрже промишљања о друштвеним
и етичким одговорностима.
Садржај предмета
Теоријска настава :
Појам зла, агресивности и друштвеног насиља. Појам политичког насиља; Узроци и основе политичког
насиља; Врсте политичког насиља; Облици политичког насиља: Основни облици политичког насиља:
претња силом, принуда, притисак; психофизичко злостављање, политичко убиство, атентат, диверзија;
насилни протести (нереди, немири, побуне); Сложени облици политичког насиља: субверзија, репресија,
репресалија; терор, тероризам; устанак и рат; Да ли је могуће превазилажење политичког насиља
Практична настава: Вежбе имају за циљ да студентима учине приступачнијим градиво обрађено на
предавањима. На вежбама се тумаче и разрађују извори сазнања и различита теоријска схватања, те
повезују теријска разматрања са праксом.
Литература
1.Симеуновић, Д., Феноменологија насиља, Наука и друштво, Београд, 2007.
2.Кајтез, И., Револуционарно насиље-химна слободи или апологија зла, Факултет безбедности,
Службени гласник, 3.Београд, 2009.
4.Симеуновић, Д., Политичко насиље, Београд : Радничка штампа, 1989.
Број часова активне наставе
Теоријска настава: 45
Практична настава: 30
60
Методе извођења наставе: Метода предавања, метода разговора, метода дискусије, текст метода
Оцена знања (максимални број поена 100)
поена
Поена
Предиспитне обавезе
Завршни испит
активност у току предавања
10
писмени испит
Семинарски рад
20
усмени испт
50
колоквијум-и
20
..........

Студијски програм : Међународна политика и безбедност
Назив предмета: Енглески језик 4
Наставник/наставници: Биљана Спалевић
Статус предмета: изборни
Број ЕСПБ: 6
Услов:
Циљ предмета
Развијање језичких компетенција (читање, слушање, говор, писање). Оспособљавање студената да
употребљавају граматичке структуре и располажу вокабуларом вишег средњег нивоа општег енглеског
језика. Студенти се упознају са пословним регистром и језиком струке и примењују их у пословном
окружењу.
Исход предмета
Студенти су оспособљени да употребљавају граматичке структуре и располажу вокабуларом на вишем
средњем нивоу приликом свакодневног говора, писања, читања и разумевања. говора. Студенти су
способни да обављају писану и усмену пословну кореспонденцију на енглеском језику.
Садржај предмета
Теоријска настава:
Граматика и лексика енглеског језика (наративна времена, герунд и инфинитив, односне реченице,
партиципске клаузе, идиоми, фразе, модали, пословни и политички регистар...)
Практична настава: Конверзација и дискусије на теме усклађене са студијским програмом. Самосталан
рад и рад у групи. Комуникативан приступ. Припрема усмених презентација на одабрану тему, у
договору са професором.
Teme: International security (cyber security, terrorism, weapons of mass destruction, the effects of globalization
on international security, etc...); Racial profiling; Stereotyping; Military service; Death sentence; Juvenile
delinquency; Personality; Communicative skills; The issues that will shape the world in the coming years;
Artificial intelligence; Cultural awareness; Covid 19 consequences on social life of the young; First impressions
/ how do you judge people
*У договору са професором могуће је увести и додатне публикације и текстове у складу са
интересовањима студената.
Литература
Обавезна литература:
Clare, A. & Wilson, J.J. (2011). Speakout (Intermediate), Coursebook. Pearson Longman
Clare, A. & Wilson, J.J. (2011). Speakout (Intermediate), Active book. Pearson Longman
Додатна литература:
Cambridge Learners Dictionary. Cambridge University Press
Murphy, R. (2012). English Grammar in Use (Intermediate). Cambridge University Press
Redman, S. (2011). English Vocabulary in Use (Pre-intermediate and Intermediate). Cambridge University
Press
Број часова активне наставе 75
Теоријска настава: 45
Практична настава: 30
Методе извођења наставе
Предавања, дискусије, рад у групи, континуирана евалуација. Комуникативни метод уз примену аудиовизуелних средстава и тимски рад.
Оцена знања (максимални број поена 100)
поена
Предиспитне обавезе

Завршни испит

поена

активност у току предавања
практична настава
колоквијум-и

писмени испит
усмени испт
..........

50

10
20
20

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

Студијски програм : Међународна политика и безбедност
Назив предмета: Руски језик 4
Наставник/наставници:
Статус предмета: изборни
Број ЕСПБ: 6
Услов: Циљ предмета
Развијање језичких компетенција (читање, слушање, говор, писање). Оспособљавање студената да
употребљавају граматичке структуре и располажу вокабуларом средњег нивоа општег енглеског језика.
Исход предмета
Студенти су оспособљени да употребљавају граматичке структуре и располажу вокабуларом на средњем
нивоу приликом свакодневног говора, писања, читања и разумевања говора
Садржај предмета
Теоријска настава:
Практична настава: Самосталан рад и рад у групи. Комуникативан приступ.
„В поликлинике“ – текст, вежбања, дијалози „У врача“ – дијалози; Компаратив и суперлатив придева и
прилога Компаратив и суперлатив придева и прилога – вежбања; „Записки юного врача“ – читање и провера
разумевања. Образовни систем, избор факултета и занимања; Инструментал именица „Скоро будет вечер“ –
читање, дијалози „Сказка о счастье“ – читање, провера разумевања; локатив са прелогом о / об Что такое
счастье? – састави, дискусија „Москва – сердце России“; читање, провера разумевања; Конструкције са хотя
и несмотря на то что „Санкт-Петербург“ – читање, провера разумевања; Конструкције са временским
значењем в + акузатив Студентска презентација знаменитости Москве и Санкт Петербурга „В универмаге“ читање, провера разумевања, дијалози Конструкције на + акузатив, для + генитив, за + акузатив; Одећа –
лексичка вежбања, дијалози „Государственная библиотека России“ – читање текста, провера разумевања,
партитивни генитив „Мы идем в библиотеку“ – дијалози, Акузатив придева „Мои любимые книги“ –
састави, дискусија
У договору са професором могуће је увести и додатне публикације и текстове у складу са интересовањима
студената.
Литература
Обавезна литература:
Русский язык / под ред. проф. И. М. Поповой. – Тамбов: ТГТУ, 2009. Додатна литература:
Р. Маројевић
Граматика руског језика 1987.
Број часова активне наставе 75 Теоријска настава: 45
Практична настава: 30
Методе извођења наставе
Предавања, дискусије, рад у групи, континуирана евалуација. Комуникативни метод уз примену аудиовизуелних средстава и тимски рад.
Оцена знања (максимални број поена 100)
поена
Предиспитне обавезе

Завршни испит

поена

активност у току предавања
практична настава
колоквијум-и

писмени испит
усмени испт
..........

50

10
20
20

семинар-и
Начин провере знања могу бити различити наведено у табели су само неке опције: (писмени испити, усмени
испт, презентација пројекта, семинари итд......
*максимална дужна 2 странице А4 формата

Студијски програм : Међународна политика и безбедност
Врсте и ниво студија: Основне академске студије
Назив предмета: Спољна политика Србије
Наставник: Срђан М. Перишић
Статус предмета: обавезан
Број ЕСПБ: 8
Услов: нема услова
Циљ предмета
Предмет обухвата генезу и савремену спољну политику Србије. Анализира се историјски развој спољне
политике Србије од 1804. године до данас, кроз кључне односе са европским силама и кроз међународне
и билатералне споразуме у којима је Србија учествовала или била предмет споразума. Циљ предмета је
да се студенти оспособе да самостално анализирају спољну политику Србије прибављајући релевантне
податке и примењујући стечена знања.
Исход предмета
Оспособљеност студената да прате и разумеју спољну политику Србије, да самостално налазе изворе
података и аналитички приказују поједине спољнополитичке проблеме.
Садржај предмета
Теоријска настава:
Устаничка Србија и њена дипломатија 1804. Спољна политика од самоуправе до аутономије Србије.
Начертаније као први спољнополитички документ. Спољна политика Србије уочи, током и после
Велике источне кризе. Спољна политика Србије уочи Првог светског рата. Спољнополитичке
активности током Првог рата. Спољна политика Краљевине СХС. Спољна политика за време Милана
Стојадиновића. Спољнополитичке активности ЈВуО и НОВиПОЈ. Спољна политика социјалистичке
Југославије. Спољна политика СРЈ/ДЗ од 1992. до 2006. године. Детерминанте и основни правци
спољне политике Републике Србије.
Практична настава: Вежбе се спроводе према темама са предавања. На вежбама се коментаришу
различити извори сазнања и повезује теорија са праксом. Организују се сусрети са познатим домаћим и
страним дипломатама.
Литература
1.
2.
3.
4.

Перишић, С. Спољна политика Србије, скрипта – репетиторијум, 2020. година.
(група аутора) Југославија и свет 2000, Београд, 2000.
Спољна политика Србије – стратегије и документа, Европски покрет у Србији, Београд, 2010.
Гавранов В., Стојковић М., Међународни односи и спољна политика Југославије, Београд, 1972.

Број часова активне наставе: 75 Теоријска настава: 45
Практична настава: 30
Методе извођења наставе
Предавања, разговори, дискусије.
Оцена знања (максимални број поена 100)
поена
Поена
Предиспитне обавезе
Завршни испит
активност у току предавања
10
писмени испит
20
практична настава (вежбе)
усмени испт
70
колоквијум-и
..........
семинар-и

Студијски програм : Међународна политика и безбедност
Врста и ниво студија: Основне академске студије
Назив предмета: Тероризам и организовани криминал
Наставник: Анђелковић М. Слободан
Статус предмета: обавезни
Број ЕСПБ: 9
Услов: нема услова
Циљ предмета
Главна област изучавања овог предмета је проучавање извора и узрока тероризма и организованог криминала
као једног од главних проблема данашњег модерног света. Пружање проширених теоријских сазнања из ове
области, упознавање студената са узроцима и последицама различитих “одговора” појединих региона на
досадашњи степен угрожености система вредности модерног света, главни је циљ овог предмета (курса).
За успешно праћење и активно учешће студената у извођењу овог предмета, пожељна су и одговарајућа
предзнања о моделима понашања и учења, као и психо-социјаног уређења различитих народа и вера, и
различитим нивоима власти.
Исход предмета
Успешним савладавањем овог предмета студенти, поред проширених теоријских сазнања о овој области,
стичу и способност критичког промишљања и анализе конкретних узрока и исхода тероризма и
организованог криминала као и њихове међусобне интеракције и повезаности, како на светском нивоу тако и
на нивоу ЕУ и националном нивоу.
Новостечена сазнања биће добар основ за све оне студенте који ће се и професионално бавити пословима
везаним за међународне односе и безбедност на локалном, националном или међународном плану, Нарочито
ће бити од користи за све комплекснију безбедносну и ситуацију Србије и њеног окружења.
Садржај предмета
Теоријска настава : Уводна разматрања – појам, значај и узроци тероризма и организованог криминала;
међународна правна квалификација тероризма и организованог криминала; интеракција и повезаност
тероризма и организованог криминала на међународном, регионалном и националном нивоу; главни
теоријски приступи у проучавању ТиОК; Национална и регионална политика као део успешне борбе против
ТиОК; шта и како даље? будућност региналне и националне безбедности и одговор на изазове ТиОК;
Практична настава:Вежбе, Други облици наставе, Студијски истраживачки рад
Одбрана семинарског рада
Литература
Симеуновић Д. Тероризам, Правни факултет, Београд, 2008.
Мијалоковић С. и Бајагић, М. Организовани криминал и тероризам, Криминалистичко полицијска академија,
Београд 2012.
Игњатовић, Ђ., Шкулић, М, Организовани криминалитет, Правни факултет, Београд, 2012.
Број часова активне наставе 75
Теоријска настава: 45
Практична настава: 30
Методе извођења наставе: Предавања, интерактивне вежбе о појединим темама из опсега предмета
повезане с израдом семинарских радова, колоквијуми
Оцена знања (максимални број поена 100)
поена
Поена
Предиспитне обавезе
Завршни испит
активност у току предавања
10
писмени испит
практична настава
усмени испт
50
колоквијум-и
20
..........
семинар-и
20

Студијски програм : Међународна политика и безбедност
Врсте и ниво студија: Основне академске студије
Назив предмета: Meђународно право
Наставник: Бојана Б Драшковић
Статус предмета: обавезан

Број ЕСПБ: 8
Услов: положен испит из међународних односа
Циљ предмета
Предмет се бави нормативним оквиром деловања субјеката у међународној заједници. Изучавање је
концентрисано на базичне концепте међународног права као специфичног нормативног поретка који
регулише одређене друштвене односе и процесе у медјународној заједници. Упознавање са темељном
конструкцијом међународног права, коју чине извори, субјекти и објекти, неопходно је за разумевање
међународних односа. Пажња је првенствено усмерена на анализу међународноправног субјективитета
државе, а међународне организације су посебан предмет изучавања. Циљ предмета је да оспособи студенте
да препознају и примене правила међународног права у конкретним ситуацијама.
Исход предмета
Студенти стичу знања која ће им омогућити да коришћењем стручне литературе изграде и формулишу
аргументацију у решавању проблема из области студија. Студенти ће бити оспособљени да прикупљају и
тумаче релевантне податке из предметне материје, као и да обавештавају ширу и стручну јавност о
резултатима свог рада, кроз развој вештина које ће им олакшати комуникацију и сарадњу, као и праћење
новина у области студија. Студенти могу своје стечено знање из Основа међународног права користити да
стручно обављају задатке у оквиру својих будућих улога у државним органима, међународним
организацијама, истраживачким институтима или другим институцијама. Усвојена знања ће представљати
поуздан основ за наставак студија.
Садржај предмета
Теоријска настава:.Појам и правна природа међународног права. Извори међународног права.Класификација
извора. Однос између извора међународног права.Обичајна правна правила. Међународни уговори.Правила
међународног уговорног права.Правни акти држава. Правни акти међународних организација.Кодификација
међународног права.Држава као субјект међународног права.Настанак државе и признање Објекти
међународног права – државна територија и државне границе. Објекти међународног права – посебни
међународни режими на рекама, на мору и у ваздуху, Одговорност за кршење међународног права –
одговорност држава. Индивидуална кривична одговорност у међународном праву.Међународна одговорност
држава. Сукцесија држава.Однос између унутрашњег и међународног права.Органи за одржавање
међународних односа.Механизми за вођење спољне политике.Савремена дипломатикја.Билатерлна и
мултилатерлана дипломатија. Конзули. Однос дипломатских и конзуларних функција. Међународне
организације. Појам и класификација међународних организација.Подела мећународног права.Субјекти
међународног права. Положај појединца у међународном праву - људска права. Решавање спорова-мирно и
путем принуде.Практична настава: Вежбе се спроводе према темама са предавања. На вежбама се
коментаришу различити извори сазнања и повезује теорија са праксом.
Литература
Крећа, M.,Међународно јавно право. Правни факултет. Београд 2012
Аврамов С., Међународно јавно право, Академија за дипломатију и безбедност, Београд, 2011.
Хаџи-Видановић В., Милановић М., Међународно јавно право – збирка докумената, Београдски центар за
људска права, Београд, 2005.
Крећа, M. С Аврамов Међународно јавно право. Правни факултет. Београд 2008
Број часова активне наставе 75 Предавања: 45 Вежбе: 30 ДОН:
ИР
Остали
Методе извођења наставе
Предавања – Powerpoint презентације, студије случаја, интерактиван рад и учешће студената у настави.
Теоријска предавања уз осврт на практичну примену обрађиваних поглавља.
Оцена знања (максимални број поена 100)
поена
Поена
Предиспитне обавезе
Завршни испит
активност у току предавања
писмени испит
60
10
практична настава
усмени испт
Колоквијум
20
..........
семинар-и
10

Студијски програм : Међународна политика и безбедност
Назив предмета: Арапски језик 1
Наставник/наставници: Катарина Алексић
Статус предмета: обавезан
Број ЕСПБ: 5
Услов: Нема
Циљ предмета
Упознавање сa фонетским системом арапског језика- опис, артикулација. Оспособљавање студената да пишу
и изговарају арапски алфабет . Уз рад на екстерним циљевима (разумевање и споразумевање) рад и на
интерним циљевима- развијање културне свесности у функцији успешније комуникације.
Исход предмета
Студенти су оспособљени да употребљавају арапско писмо и упознати су са специфичностима арапског
језика уз успешно савладан основни конверзацијски ниво
Садржај предмета
Теоријска настава
Фонетика и граматика арапског језика (алфабет, изговор, консонант хамза, правопис хамзе, афереза и
асимилација одређеног члана, појам рода и броја..)
Практична настава
Усвајање правила на конкретним језичким примерима уз самосталан рад и рад у групи, језичке вежбе.
*У договору са професором могуће је увести и додатне публикације и текстове везане за развој арапског у
оквиру семитске групе језика, у складу са интересовањима студената.
Литература
Janković, S. (1987). Arapski izgovor sa osnovama arapskog pisma. Svjetlost, Sarajevo
Hiti, F. (1988). Istorija Arapa od najstarijih vremena do danas. Biblioteka: Posebna izdanja „Veselin Masleša“,
Sarajevo
Madžali, F. (1977). Arabic course handbook. Linguaphone Institute, London
Muftić, T. (2004). Arapsko-bosanski rječnik. El-kalem, Sarajevo
Shayh Abdur-Raheem , V. (2000). Lessons in Arabic Language. Islamic University of Madinah, Saudi Arabia
Број часова активне наставе 75 Теоријска настава: 30
Практична настава: 45
Методе извођења наставе
Предавања, дискусије, рад у групи, континуирана евалуација.
Комуникативни метод уз примену аудио-визуелних средстава и тимски рад.
Оцена знања (максимални број поена 100)
поена
Предиспитне обавезе

Завршни испит

поена

активност у току предавања
практична настава
колоквијум-и

писмени испит
усмени испит
..........

50

10
20
20

семинар-и
Начин провере знања могу бити различити наведено у табели су само неке опције: (писмени испити, усмени
испит, презентација пројекта, семинари итд......
*максимална дужина 2 странице А4 формата

Студијски програм : Међународна политика и безбедност
Врсте и ниво студија: Основне академске студије
Назив предмета: Криминологија
Наставник: Бојана Б Драшковић
Статус предмета: обавезан
Број ЕСПБ: 9
Услов: нема
Циљ предмета
Циљ предмета представља сврсисходно упознавање студената са основним аспектом криминологије као науке која
проучава криминалитет као негативну друштвену појаву, како кроз појединачан акт тако и као друштвени
феномен..Предмет се бави теоријско-правним појмовима и правним институтима криминологије уз изучавање
етиологије и феноменологије криминалитета као масовне и индивидуалне појаве.Циљ предмета је овладавање
студената темељним знањима о криминологији као науци, као и сложеним системом примене казнених али и
превентивних мера путем државних институцијаа а све у циљу сузбијања криминалитета.
Исход предмета
Исход предмета представљен је кроз усвајање основних правних института о појму криминологије,подели
криминологије, појму криминалитета и његовим битним својствима , криминолошким методама,криминолошким
дисциплинама као и методама изучавања индивидуалних случајева.Стечена знања о основним правним
институтима криминологије као науке студентима ће послужити као основа за адекватно сагледавање
комплексности односа државе и права у сузбијању криминалитета унутар државно-правног система. Наведено ће
им омогућити сврсисходно и успешно сналажење у пословању у својим будућим матичним областима.
Садржај предмета
Теоријска настава:Појам криминологије. Дефиниција криминологије.Историјски развој криминолошке мисли.
Предмет криминологије,Различита схватања злочина као предмета криминологије,Основни појмови у
криминологији – криминални феномен, злочин, криминалитет, антисоцијално понашање, социјална девијација,
делинквенција, криминалац и преступник, криминализација, виктимизација,неформална и формална социјална
контрола. Теорије о криминалитету,Три димензије криминалне појаве,Однос криминологије са другим кривичним
наукама, Криминалитет као индивидуални чин и друштвена појава,Криминологија и криминолошке дисциплине,
Подела криминолошких метода према природи података и према начину приступања предмету, Прогноза
криминалног понашања, Ужа и шира одредба злочина, Злочин и девијантност, Феноменолошка димензија
криминалне појаве,Криминогени фактори, Подаци о криминалитету- упоредни подаци, Државе са високом стопом
криминалитета: подаци и објашњење, Државе са ниском стопом криминалитета: подаци и објашњење, Структура
и тенденције криминалитета у Републици Србији, Типологија дела и учинилаца, Насилнички криминалитет:
новији облици,Имовински криминалитет,Привредни криминалитет, Организовани криминалитет, Корупција као
облик криминалитета, Компјутерски криминалитет, Политички криминалитет,Тероризам, Саобраћајни
криминалитет,Етиолошка димензија криминалне појаве, Реакција на злочин и криминалитет,Одређивање граница
кривичне репресије, Тенденције у изрицању кривичних санкција у Републици Србији, Казнене установе и
контрола криминалитета, Суѕбијање криминалитетаи превентивне мере,Примена санкција кроз државне
институције..Практична настава: Вежбе се спроводе према темама са предавања. На вежбама се коментаришу
различити извори сазнања и повезује теорија са праксом.
Литература
1 Игњатовић Ђ.,Криминологија, ,Службени Гласник , Београд,2018.
2. Игњатовић Ђ.,Методологија истраживања криминалитета, Правни факултет универзитета у Београду,
Београд,2018.
3.Felson,Crime and Everyday Life, Texas State University,2016
Број часова активне наставе 75
Предавања: 45
Вежбе: 30
ДОН:
ИР
Остали
Методе извођења наставе
Предавања – Powerpoint презентације, студије случаја, интерактиван рад и учешће студената у настави. Теоријска
предавања уз осврт на практичну примену обрађиваних поглавља.Предавања, разговори, дискусије.
Оцена знања (максимални број поена 100)
поена
Поена
Предиспитне обавезе
Завршни испит

активност у току предавања
колоквиујм
Истраживачки рад
семинар-и

10
20

писмени испит
усмени испт
..........

60

10

Студијски програм : Међународна политика и безбедност
Назив предмета: Политика идентитета
Наставник/наставници: Драган Ж. Станар
Статус предмета: Обавезан
Број ЕСПБ: 8
Услов: нема услова
Циљ предмета
Упознавањем студената са појмом идентитета омогућава се разумевање улоге индивидуалног и
колективног идентитета у савременим политичким феноменима и позиције и изазова идентитета у
процесу глобализације. Теоријско разматрање идентитета од посебног је значаја за разумевање
модерног друштвеног активизма, покрета против друштвене неправде и оног што се назива
идентитетска политика. Идентитетска политика представља један од кључних политичких фактора у
најразвијенијим светским демократијама, и нужно се прелива и на све остале демократије света. Циљ
предмета је разумевање личног и колективног идентитета у времену глобализације али и генезе,
механизама и циљева савремене идентитетске политике.
Исход предмета
Студенти су оспособљени за критичко разматрање савремене идентитетске политике и њену исправну
анализу. Анализом и усвајањем основних појмова личног и колективног идентитета, студенти се
оспособљавају за препознавање манипулација и злоупотреба политичког идентитета и механизама
очувања националног, религијског и културног идентитета у времену глобализације.
Садржај предмета
Теоријска настава
1. Теоријски увод у појам идентитета; 2. Лични и колективни идентитет; 3. Политички и друштвени
значај идентитета; 4. Идентитет, култура и политички покрети; 4. Национални и етнички идентитет; 5.
Расни идентитет; 6. Пол, род и сексуални идентитет; 7. Класни идентитет. 8. Интерсекционалност; 9. и
10. Друштвена неправда и политички идентитет; 11. Мултикултурализам и толеранција; 12.
Маргинализација и друштвени сукоби идентитетских група; 13. Генеза националног идентитета Срба;
14. Савремени српски национални идентитет; 15. Глобализација и будућност политичког идентитета.
Практична настава
Примена стечених теоријских знања на анализу конкретних друштвених и политичких феномена у
савременим друштвима, са фокусом на савремену српску демократију. Презентација семинарских
радова којом студенти демонстрирају разумевање одређених одредница идентитета и њихове
политичке импликације.
Литература
а) обавезна литература
1. Стојадиновић, М. Потрага за идентитетом, Институт за политичке студије, Београд, 2012.
2. Golubović, Z. Ja i drugi: antropološka istraživanja individualnog i kolekvitnog identiteta, Republika,
Beograd, 1999.
3. Politički identitet Srbije u globalnom i regionalnom kontekstu, (ur. Knežević-Predić, V.), Fakultet političkih
nauka, Beograd, 2015.
б) допунска литература
1. Erikson, E. Identitet i životni ciklus, Zavod za udžbenike, Beograd, 2008.

2. Антонић, С. Демонтажа културе, Catena Mundi, Beograd, 2020.
3. Babić, J. Ogledi o odbrani, Službeni glasnik, Beograd, 2018.
Број часова активне наставе: 75
Теоријска настава: 45

Практична настава: 30

Методе извођења наставе
Предавања ex cathedra, дискусије, дебате, илустративне методе (презентације, аудио-видео
материјали), студије случаја, презентација семинарских радова.
Оцена знања (максимални број поена 100)
поена
Предиспитне обавезе

Завршни испит

поена

активност у току предавања
5
писмени испит
/
практична настава
/
усмени испит
60
колоквијум-и
/
..........
семинар-и
35
Начин провере знања могу бити различити наведено у табели су само неке опције: (писмени испити,
усмени испт, презентација пројекта, семинари итд......
*максимална дужна 2 странице А4 формата

Студијски програм : Факултет за међународну политику и безбедност
Назив предмета: Политикологија религије
Наставник/наставници: Виолета Р.Таловић
Статус предмета: Обавезни
Број ЕСПБ:8
Услов: нема услова
Циљ предметаУпознавање с односом између религије и политике уопште, њихова условљеност и,
нарочито, утицај религије на међународне односе. На тој научној основи студенти ће лакше разумети
природу конфликата узрокованих религијским утицајем на националном, регионалном и међународном
нивоу.
Исход предмета Да студенти овладају најважнијим религијским појмовима и теоријама како би правилно
сагледали реални однос између религије и политике у ширем контексту. Способност да се уочавају,
анализирају, проучавају и коригују друштвени и политички феномени условљени тим односом.
Садржај предмета
Теоријска настава 1.Уводна разматрања: Функције религије и могућности њихове политичке
инструментализације. 2. Религија и идеологија. 3.Религија и политика – црква/верска заједница и држава.
Модели односа између цркве и државе у савременом свету и њихова генеза (модел потпуне одвојености
државе и цркве; модел кооперативне одвојености државе и цркве; садејство – симфонија - државе и цркве).
4. Јудаизам. 5. Хришћанство. 6. Римокатолицизам. 7. Православље. 8. Протестантизам. 9. Ислам. 10.
Хиндуизам, Будизам. 11. Шинтоизам, Конфучијанизам. 12. Ривалитет световне и духовне власти у Европи.
Однос духовног и световног у учењима и историјској пракси великих светских религија (античког
политеизма, јудаизма, хришћанства, ислама...). 13.Религијска етика и политички ангажман. 14. Ислам и
национална држава. 15.Религија и насиље - појам праведног рата и смисао џихада.
Практична настава Предавања, Вежбе.
Литература литература
основна:

1. Мирољуб Јевтић, Политикологија религије – Центар за проучавање религије и верску толеранцију,
Београд, 2009.
2. Ђуро Шушњић, Религијa I -II, Beograd, 1998.
3. Енциклопедија живих религија, Нолит, Београд, више издања
3. Војислав Становчић, Политичке идеје и религија I, Београд, 1999.
4. Борислав Д. Гроздић, Православље и рат, Београд, 2001.
б) допунска (необавезна) − Библија, Куран, Талмуд
Број часова активне наставе
Теоријска настава:
Практична настава:
Методе извођења наставе Предавања, интерактивне вежбе о појединим темама из опсега предмета,
повезане с израдом семинарских радова, колоквијуми
Оцена знања (максимални број поена 100)
поена
поена
Предиспитне обавезе
Завршни испит
активност у току предавања
писмени испит
10
практична настава
усмени испт
60
колоквијум-и
..........
30
семинар-и
Начин провере знања могу бити различити наведено у табели су само неке опције: (писмени испити, усмени
испт, презентација пројекта, семинари итд......
*максимална дужна 2 странице А4 формата

Студијски програм : Међународна политика и безбедност
Назив предмета: Арапски језик 2
Наставник/наставници: Катарина Алексић
Статус предмета: обавезан
Број ЕСПБ: 5
Услов: Положен Арапски језик 1
Циљ предмета
Усвајање језичких компетенција (читање, слушање, говор, писање). Оспособљавање студената да
употребљавају граматичке структуре и располажу вокабуларом средњег нивоа општег арапског језика.
Студенти се упознају са блискоисточном културом и религијом кроз рад на лекцијама о арапском свету.
Исход предмета
Студенти су оспособљени да употребљавају граматичке структуре и располажу вокабуларом на средњем
нивоу приликом свакодневног говора, писања, читања и разумевања језика.
Садржај предмета
Теоријска настава
Граматика и лексика арапског језика (подела речи, падежи; проста именска реченица; глаголифункционисање трорадикалног корена, глаголска времена...)
Практична настава
Конверзација уз рад на лекцијама везаним за свакодневне животне ситуације. Самосталан рад и рад у групи.
Комуникативан приступ.
*У договору са професором могуће је увести и додатне публикације и текстове у складу са
интересовањима студената.

Литература
Mitrović, A. Tanasković, D. (2011). Gramatika arapskog jezika. Zavod za udžbenike i nastavna sredstva, Beograd
Mitrović, A. (1999). Arapski jezik 1. Megatrend univerzitet primenjenih nauka, Beograd
Muftić, T. (2004). Arapsko-bosanski rječnik. El-kalem, Sarajevo
Tanasković, D. (2008). Islam- dogma i život. Srpska književna zadruga, Beograd
Број часова активне наставе 75 Теоријска настава: 30
Практична настава: 45
Методе извођења наставе
Предавања, дискусије, рад у групи, континуирана евалуација. Комуникативни метод уз примену аудиовизуелних средстава и тимски рад.
Оцена знања (максимални број поена 100)
поена
Предиспитне обавезе

Завршни испит

поена

активност у току предавања
писмени испит
10
практична настава
усмени испит
20
50
колоквијум-и
..........
20
семинар-и
Начин провере знања могу бити различити наведено у табели су само неке опције: (писмени испити, усмени
испт, презентација пројекта, семинари итд......
*максимална дужна 2 странице А4 формата

Студијски програм : Међународна политика и безбедност
Назив предмета: Дипломатија и дипломатска пракса
Наставник/наставници: Виолета Р. Таловић
Статус предмета: обавезан
Број ЕСПБ: 8
Услов: нема услова
Циљ предмета: Да студенти стекну основна знања из предмета и метода проучавања дипломатије, као и
осталих битних категорија за научна сазнања из области међународних односа и међународних
организација. Проучавају се процеси у настајању система дипломатије и стичу неопходна теоријска знања о
функционисању постојећих дипломатских институција и процеса структуирања дипломатских система.
Исход предмета Способност разумевања неопходних теоријских знања о спољнополитичком деловању
држава у савременом свету. На широј методолошкој основи студенти ће бити оспособљени за делотворно
понашање у систему дипломатије (дипломатској пракси). Овладаће широким знањем које ће им помоћи да
анализирају и процењују политичко-дипломатски живот и дефинишу савремени глобални систем
дипломатије.
Садржај предмета
Теоријска настава 1. Предмет и метод науке; Конститутивни принципи; Настанак и историјски развој
дипломатије од Средњег века до успостављања класичног система дипломатије 1815; 2. Функционисање
мењајућих дипломатских система; 3.Инфраструктура министраства спољних послова; дипломатска звања и
ранг дипломатских представника; Личност професионалног дипломате; 4. Извори билатералне дипломатије;
5. Облици међународне сарадње; 6. Дипломатска мисија; 7. Модели и обрасци дипломатског деловања;
Решавање међународних спорова; 8. Дипломатска техника, Употреба дипломатских средстава у
остваривању спољне политике држава; 9. Дипломатски инструменти – анализа комуникције као једног од
суштинских процеса дипломатије; 10. Мултилатерална дипломатија; 11. Дипломатска пракса; Анализа
хладноратовске дипломатије.12.Дипломатско представљање; 13.Дипломатска функција и имунитет;

14.Званични пресеанси; Почасти и церемоније; Пријеми и обеди; Одевање у разним приликама;
Дипломатска коресподенција и одржавање везе; 15.Дипломатија у међународним организацијама.
Практична настава Вежбе се реализују на основу тема предавања. Развијање дипломатских вештина у
задатим условима. Сусрети са познатим домаћим и страним дипломатама.
Литература а) обавезна:
1. Дашић Д, Историја дипломатије, Институт за међународну политику и привреду, 2015.
2. Дашић Д, Савремена дипломатија, Алтера, 2008.
3. Кисинџер, Х., Дипломатија, БМГ, Београд, 2006.
4. Стефановић, Ј., Историја дипломатије од XV до XX века, ФПН, Београд
5. Вељић, З.Дипломатски протокол, Службени лист Србије, Београд 2009
6. R.T. Trager, Diplomacy Communication and the Origins of International Order, Cambridge University
Press, 2017.
б) допунска
1.Вуд Д, Серре Ж, Дипломатически церемониал и протокол, Москва МО, 2019.
2.G.R.Beridge, Diplomacy Theory and Practice, Palgrave Macmilan, 2010
3. Кегли Ч., Виткоф Ј., Светска политика – тренд и трансформација, Београд, 2004.
Број часова активне наставе
75
Методе извођења наставе
Предавања, разговори, дискусије

Теоријска настава:45

Оцена знања (максимални број поена 100)
поена
Предиспитне обавезе

Практична настава:30

Завршни испит

поена

активност у току предавања
писмени испит
10
практична настава
усмени испт
60
10
колоквијум-и
..........
20
семинар-и
Начин провере знања могу бити различити наведено у табели су само неке опције: (писмени испити, усмени
испт, презентација пројекта, семинари итд......
*максимална дужна 2 странице А4 формата

Студијски програм : Међународна политика и безбедност
Врсте и ниво студија: Основне академске студије.
Назив предмета: Стручна пракса
Наставник: Статус предмета: обавезан
Број ЕСПБ: 3
Услов: положени предмети из првог семестра
Циљ
Проширивање основних знања и провера способности практичне примене теоријских знања из области
међународне политике и безбедности. Стручна пракса се реализује у институтима, државним органима
и организацијама, невладиним организацијама или другим институцијама у којима постоје
одговарајуће могућности за практичан рад и стручно усавршавање студената.
Исход

Очекује се да студенти основних студија стекну посебна практична знања, вештине и способности у
области којом се бави институција у којој се спроводи пракса.
Садржај
Рад у институтима, државним органима и организацијама, или другим институцијама које у својим
делатностима имају послове из области међународне политике или безбедности. Сваки студент бира
једну од предложених тема на основу које се израђује посебан план и програм рада у оквирима
делатности институције у којој се организује стручна пракса. Студенту се одређује ментор стручне
праксе који прати и на крају оцењује његов рад. Студент израђује Извештај о обављеној стручној
пракси.
Број часова
Методе извођења

Предавања:

Вежбе:

ДОН:

ИР

Остали

Обавезно присуство и редовно спровођење активности у складу са планом рада у институцијама у
којима се реализује стручна пракса.
Оцена знања (максимални број поена 100)
Редовност похађања и показана ангажованост: 30 поена
Испуњење предвиђених обавеза: 70 поена

Студијски програм: Међународна политика и безбедност
Врста и ниво студија: Основне академске студије
Назив предмета: Геополитика
Наставник: Срђан Перишић
Статус предмета: изборни
Број ЕСПБ: 6
Услов: положен испит из међународних односа
Циљ предмета
Да студенти стекну знања о класичним и савременим теоријама геополитике као научне дисциплине и
њеном историјском развоју. Посебан циљ изучавања предмета јесте да се студенти упознају са
мултиполарним светом, безбедносним ризицима и претњама регионалних сила и пре свега начинима
практиковања геополитичких ставова и односа снага и подударања интереса различитих
геополитичких концепција традиционално присутних на Балкану.
Исход предмета
Утицај геополитичких процеса на безбедност и међународни положај региона и Србије. Познавање
механизама геополитике помоћу којих се решавају или производе међународни конфликти,односно,
остварују интереси контроле одређених простора. Боље разумевање потеза који се чине према Србији,
у прошлости, сада и у будућности.
Садржај предмета
Теоријска настава (1) Увод у предмет – појам геополитике, геополитика као научна дисциплина; (2)
Класичне геополитичке теорије 1; (3) Класичне геополитичке теорије 2; (4) Простор у геополитичкој
теорији и пракси; Први геополитички закон; (5) Савремене геополитичке концепције таласократије 1 и
2; (6)Савремена руска геополитика (7) Савремена кинеска геополитика; (8) Основна обележја
постхладноратовске геополитике; (9) Геополитика и Срби 1; (10) Геополитика и Срби 2;
Практична настава
Анализа. Моделовање и симулација. Истраживање.
Литература
1.Перишић, С. Геополитика и Срби, скрипта – репетиторијум, Београд, 2020.
2.Дугин, А., Основе геополитике, Екопрес, Зрењанин, 2004;
3.Бжежински, З., Велика шаховска табла, Бжежински, З., Амерички избор, 2004.
4.Хантингтон, С.,Сукоб цивилизација, 2000;
5.Фукујама, Ф., Крај историје и последњи човек, Цид, Подгорица, Романов, Бања Лука, 2002.;
6.Перишић С, Нова геополитика Русије, Одбрана, Београд, 2017;
7.Нај, Џозеф, Парадос америчке моћи, 2004.;
8.Пророковић Д, Геоплотика Србије, Службени гласник, 2015;
9.Engdahl, W., Stoljeće rata: angloamerička natna politika i novi svjetski poredak, AGM, Zagreb, 2004.;
10.Купер, Р., Распад нација - Поредак и хаос у 21. веку, 2007.;
Број часова активне наставе 75
Теоријска настава:45
Практична настава: 30
Методе извођења наставе: Предавања, семинари по појединим теоријским категоријама, израда
семинарских радова и решавање колоквијалних тестова
Оцена знања (максимални број поена 100)
поена
Поена
Предиспитне обавезе
Завршни испит
активност у току предавања
10
писмени испит
20
практична настава
усмени испт
70
колоквијум-и
..........
семинар-и

Назив предмета: Балкански односи
Наставник или наставници: Проф. др Далибор Елезовић
Статус предмета: изборни

Број ЕСПБ: 6
Услов: Циљ предмета
Циљ предмета је да се код студената, на основу релевантних научних сазнања, развије критички смисао за
разумевање и тумачење темељних историјских процеса, структура и обележја историје Балкана у 19 и 20.
веку. Развијање критичког мишљења и способности самосталног интерпретирања сложених политичких и
друштвених балканских односа.
Исход предмета
Продубљивање стеченог знања и стицање нових сазнања из области историје балканских односа у 19. и 20.
веку. Стицање способнсти препознавања веза између политичких и друштвених појава, догађаја и процеса
са променама у идејним кретањима. Разумевање најважнијих историјских појава, догађаја и процеса из
области политичке, друштвене, економске и културне историје историје балканских односа у 19. и 20. веку.
Садржај предмета
Теоријска настава
Предавања – излагања о суштинским историјским процесима на Балкану у 19. и 20. веку, упознавање
студената са релевантном научном литературом и специфичностима разноврсних историјских извора из
наведене проблематике. Источно питање и Балкан у међународним односима у наведеном историјском
периоду.
Практична настава
Вежбе: рад са релевантном научном литературом и разноврсним историјским изворима из историје
балканских односа у 19. и 20. веку.
Препоручена литература
Balkanski ugovorni odnosi : 1876-1996 : dvostrani i višestrani međunarodni ugovori i drugi diplomatski akti o
državnim granicama, političkoj i vojnoj saradnji, verskim i etničkim manjinama. (1998). Beograd: Službeni list.
Павловић, С. К. (2018). Историја Балкана : 1804-1945. Београд: Clio.
Todorova, M. N. (2015). Imaginarni Balkan (Nadopunjeno izdanje.). Zagreb: Naklada Ljevak.
Hofbauer, H. (2004) Proširenje Evropske unije na Istok. Beograd: Filip Višnjić.
Mitrović, L.R. (2008) Savremeni Balkan u ključu geopolitike. Beograd: Institut za političke studije.
Број часова активне наставе
Теоријска настава: 45
Практична настава: 30
Методе извођења наставе
Предавања, консултације, практична настава и израда семинарског рада
Оцена знања (максимални број поена 100)
активност у току предавања 10
практична настава 10
семинарски рад 30
усмени испит 50
Начин провере знања могу бити различити : (писмени испити, усмени испт, презентација пројекта,
семинари итд......
*максимална дужна 1 страница А4 формата

Студијски програм : Међународна политика и безбедност
Врста и ниво студија: Основне академске студије
Назив предмета: Систем безбедности Републике Србије
Наставник: Анђелковић М. Слободан
Статус предмета: Изборни
Број ЕСПБ: 8
Услов: нема услова
Циљ предмета
Општи циљ предмета јесте стицање знања студената о политичко -правним претпставкама за
организовање , ефикасно и ефективно функционисање система безбедности Републике Србије, као и
чинилаца система безбедности . облицима угрожавања и угрожености; потребним знањима и
способностима кадрова, цивилној и демократској контроли те концептиалном моделу будућег система
безбедности у Републици Србији.
Посебан циљ предмет је оспособљавање студената да схвате место и улогу система безбедности
Републие Србије у идентификовању, превентивном деловању и ефикасном реаговању на савремене
ризике и претње безбедности и да самостално анализирају безбедносне појаве, процесе и догађаје, са
становишта: услова у којима су настали; мотива, циљева и сврха њиховог дешавања; субјеката
угрожавања и субјеката заштите од угрожавања; начина, метода, активности и укупних ефеката
њиховог деловања.
Исход предмета
Оспособљеност студената да се из релевантних извора издвоје суштинска обележја система
безбедности Републике Србије у оквиру функционално-структуралних чинилаца државе и да се
идентификована обележја примере на успостављени модел система безбедности у Републици Србији
као и теоријску и практичну доградњу и унапређење.
Садржај предмета
1.Политичко правне претпоставке организације и функционисања система безбедностти Републике
Србије, 2. Чиниоци угрожавања безбедности Р Србије; 3. Стратегија националне безбедности Р
Србије; 4.Улога државе у остваривању безбедности; 5.Чиниоци система безбедности Р Србије;
6.Одбрана као подсистем система безбедности Р Србије 7 Полиција као подсистем система
безбедности Р Србије 8.Обавештајно безбедносне службе као подсистем система безбедности Р Србије
9. Гранична безбедност – гранична полиција и царинска служба као подсистем система безбедности Р
Србије 10. Цивилне службе сигурности као подсистем система безбедности Р Србије 11. Приватна
безбедност као подсистем система безбедности Р Србије 12.Заштита и спасавање као подсистем
система безбедности Р Србије 13.Кадрови у систему безбедности Р Србије 14. Цивилна и демократска
контрола система безбедности Р Србије 15. Будући концептуани модел система безбедности Р Србије.
Литература
1. Даниловић, Гордић, Благојевић (2015) Савремени системи, безбедности, Завод за уџбенике, Београд,
2.Симић, (2002) Наука о безбедности, Службени лист СРЈ, Факултет политичких наука, Београд.
3. Кековић, (2011) Системи безбедности, Факултет Безбедности, Београд
Број часова активне наставе 75
Теоријска настава: 45
Практична настава: 30
Методе извођења наставе: Предавања и дебате
Оцена знања (максимални број поена 100)
поена
поена
Предиспитне обавезе
Завршни испит
активност у току предавања
10
писмени испит
Колоквијум-и
20
усмени испт
50
Семинарски рад
20
..........

Студијски програм : Међународна политика и безбедност
Врста и ниво студија: Основне академске студије
Назив предмета: Корпоративна безбедност
Наставник: Анђелковић М. Слободан
Статус предмета: изборни
Број ЕСПБ: 8
Услов: нема услова
Циљ предмета
Општи циљ предмета јесте стицање знања студената о концепту приватизације безбеднсти, настанку и
развоју корпоративне безбедности, могућим ризицима и претњама које су активне у корпоративном
окружењу, корпоративној безбедности као управњачкој функцији као и њеној заштитној делатности,
управљању кризама и упорављању ризицима. Посебан циљ предмет је оспособљавање студената да
самостално анализирају безбедносне појаве, процесе и догађаје, са становишта: услова у којима су
настали; мотива, циљева и сврхе њиховог дешавања; субјеката угрожавања и субјеката заштите од
угрожавања; начина, метода, активности и укупних ефеката њиховог деловања.
Исход предмета
Исход предмета се оглада у оспособљености студената да индентификују ризике у корпоративном
окружењу, оспособе се да адекватно анализирају претње и уз помоћ доступних алата успоставе и
одрћавају захтевани ниво безбедности.
Садржај предмета
1. Настанак и развој корпоративне безбедности; 2. Различита схватања појма безбедност; 3. Сличне и
комплементарне области; 4. Приватна и јавна безбедност; 5. Појам безбедносног окружења; 6.
Безбедносне карактеристике глобалног корпоративног окружења; 7. Корпоративни криминал; 8.
Криминал „белих“ оковратника; 9. Криминал „плавих“ оковратника; 10. Пословање у кризним
подручјима; 11. Корпоративна безбедност као управљачка функција; 12. Заштитна делатност
корпоративне безбедности; 13. Управљање кризама; 14. Битни чиниоци процеса упрваљања ризицима;
15. Процес управљања ризиком.
Литература
1. Анђелковић, Слободан. 2020. Корпоративна безбедност. Београд: Добротољубље
2.Симић, Драган. 2002. Наука о безбедности, Београд: Службени лист СРЈ, Факултет политичких наука.
Број часова активне наставе 75
Теоријска настава: 45
Практична настава: 30
Методе извођења наставе: Предавања и дебате
Оцена знања (максимални број поена 100)
поена
поена
Предиспитне обавезе
Завршни испит
активност у току предавања
10
писмени испит
Колоквијум-и
20
усмени испт
50
Семинарски рад
20
..........

Студијски програм : Међународна политика и безбедност
Назив предмета: Етика међународне политике и безбедности
Наставник/наставници: Драган Ж. Станар
Статус предмета: Обавезан
Број ЕСПБ: 5
Услов: нема услова
Циљ предмета
Предмет подразумева упознавање са теоријским основама етике, неопходним за разумевање феномена
морала, и практичним или примењеним етикама политике и безбедности, као и етиком рата. Студенти

се у оквиру теоријског увода у етику упознају за разликовањем моралних о осталих друштвених
норми, одликама морала и основним етичким нормативним теоријама, што им омогућава схватање
примењене етике. Разумевање посебности политичке етике и етике сектора безбедности омогућава
исправну моралну евалуацију поступака и пракси које имају снажну моралну компоненту у веома
специфичној области међународне политике. Посебан фокус ставља се на питања етичког оправдања
употребе силе и насиља у унутрашњој и међународној политици. Циљ предмета је да се студенти
упознају са етичким специфичностима поступака и пракси у међународној политици и тиме оспособе
за исправно морално суђење о њима, које је неопходно за рад у сфери политике и безбедности.
Исход предмета
Студенти су упознати са значењем моралних појмова и разумеју специфичну природу примењене
политичке етике, етике сектора безбедности и етике рата. Усвојена знања о значају и потреби
моралног суђења у сфери међународне политике и безбедности омогућавају критично сагледавање и
исправно расуђивање поступака и пракси, односно омогућавају студентима да раздвајају оправдане
поступке од неоправданих, те да знају шта треба да раде, а шта је морално погрешно. Студенти су
упознати са постојањем јасних моралних ограничења у политици, што је од кључног значаја.
Садржај предмета
Теоријска настава
1. Етика и морал; 2. Одлике морала; 3. Морал и друштвене норме; 4. Етичке нормативне теорије; 5.
Утилитаризам; 6. Политичка етика; 7. Морал у међународним односима; 8. Реализам; 9.
Космополитизам и природно право; 10. Етика система националне одбране; 11. Систем националне
одбране и људска права; 12. Етика и тероризам; 13. Етика рата; 14. Пацифизам и реализам; 15. Теорија
праведног рата.
Практична настава
Вежбе за циљ имају примену научених критеријума и принципа моралног суђења на практичне
примере из националне, регионалне и међународне политичке праксе и историје. Студенти повезују
теоријска знања са историјским и актуелним практичним примерима и упознају се са трагичним
последицама морално неисправног одлучивања и делања у сфери политике.
Литература
а) обавезна литература
1. Станар, Д, Етика међународне политике, Добротољубље, Београд, 2021.
2. Станар, Д, Праведан рат – између апологије и обуздавања рата, Добротољубље, Београд, 2019.
б) допунска литература
1. Babić, J, Moral i naše vreme, Službeni glasnik, Beograd, 1998.
2. Фатић А, Кораћ, С, Булатовић А, Етика криминалистичко-обавештајног рада, Институт за
међународну политику и привреду, Београд, 2013.
3. Војна етика (ур. Гроздић, Б.), Војноиздавачки завод, Београд, 2009.
4. Етика рата (ур. Дулић, Д, Ромчевић, Б.), Факултет безбедности, Београд, 2010.
5. Babić, J, Ogledi o odbrani, Službeni glasnik, Beograd, 2018.
6. Čupić, Č, Politika i zlo, Univerzitetska riječ, Nikšić, 1990.
7. Pavićević, V, Osnovi etike, Kultura, Beograd, 1967.
Број часова активне наставе: 75
Теоријска настава: 45
Практична настава: 30
Методе извођења наставе
Предавања ex cathedra, дискусије, дебате, илустративне методе (презентације, аудио-видео
материјали), студије случаја.
Оцена знања (максимални број поена 100)
поена
Предиспитне обавезе

Завршни испит

поена

активност у току предавања

писмени испит

/

5

практична настава
5
усмени испит
70
колоквијум-и
20
..........
семинар-и
Начин провере знања могу бити различити наведено у табели су само неке опције: (писмени испити,
усмени испт, презентација пројекта, семинари итд......
*максимална дужна 2 странице А4 формата

Студијски програм : Међународна политика и безбедност
Назив предмета: Политичко комуницирање и медији
Наставник/наставници: Драган Ж. Станар
Статус предмета: Обавезан
Број ЕСПБ: 5
Услов: нема услова
Циљ предмета
Студенти се упознају са облицима и одликама комуницирања у сфери политике, значајем
презентовања информација, вештином политичке вербалне и невербалне комуникације и значајем
медија. Предмет се фокусира на специфичне облике дипломатске комуникације и комуникацију у току
јавних наступа. Анализом медија и њиховог утицаја на политику и безбедност студентима се
омогућава разумевање значаја оптималног приступа медијима и креирања повољне медијске слике.
Изучавањем дубоких политичких импликација медијске манипулације на националном и
међународном нивоу, студентима се демонстрира моћ политичке комуникације и медија као фактора
политичких процеса. Циљ предмета је оспособљавање студената за оптимално вербално и невербално
комуницирање и однос са медијима, као и упознавање са структуром и специфичностима савремених
медијских система.
Исход предмета
Студенти су оспособљени за оптимално политичко комуницирање, како на унутрашњем тако и на
међународном нивоу. Усвојена знања омогућавају студентима критичку анализу медијског дискурса и
идентификацију појава као што су цензура, прикривено оглашавање, лажне вести, итд.
Садржај предмета
Теоријска настава
1. Теоријске основе комуникације и интеракције; 2. Конотативно и денотативно значење; 3. Вербална
и невербална комуникација; 4. Паралингвистички и екстралингвистички знакови; 5. Проксемичка
комуникација и дипломатски протокол; 6. Медији и масовно комуницирање; 7. Селекција
информација; 8. Цензура; 9. Прикривено оглашавање; 10. Лажне вести; 11. Политичка манипулација и
медији; 12. Пропаганда и медији; 13. Медији, масовна култура и глобализација; 14. „Нови“ дигитални
медији; 15. Креирање наратива;
Практична настава
Вежбе за циљ имају примену и увежбавање усвојених теоријских претпоставки успешне вербалне и
невербалне комуникације, јавних наступа и дипломатског комуницирања. Студенти практично
анализирају медијске феномене и њихов утицај на политичко-безбедносну ситуацију у држави,
региону и на глобалном плану. Студенти презентују семинарске радове и учествују у дебатама.
Литература
а) обавезна литература
1. Рот, Н. Знакови и значења, Завод за уџбенике, Београд, 2010.
2. Радојковић, М. Милетић М. Комуницирање, медији и друштво, Стилос, Нови Сад, 2006.
3. Milivojević, S. Mediji, ideologija i kultura, Fabrika knjiga, Beograd, 2015.

б) допунска литература
1. Tjurou, Dž. Mediji danas, Clio, Beograd, 2012.
2. Tjurou, Dž. Mediji danas II, Clio, Beograd, 2013.
3. Foa, M. Gospodari medija, Clio, Beograd, 2017.
Број часова активне наставе: 75
Теоријска настава: 45

Практична настава: 30

Методе извођења наставе
Предавања ex cathedra, дискусије, дебате, илустративне методе (презентације, аудио-видео
материјали), студије случаја, презентација семинарских радова.
Оцена знања (максимални број поена 100)
поена
Предиспитне обавезе

Завршни испит

поена

активност у току предавања
5
писмени испит
/
практична настава
/
усмени испит
60
колоквијум-и
/
..........
семинар-и
35
Начин провере знања могу бити различити наведено у табели су само неке опције: (писмени испити,
усмени испт, презентација пројекта, семинари итд......
*максимална дужна 2 странице А4 формата

Студијски програм : Основне академске студије
Назив предмета: Криминалистичко и психолошко профилисање
Наставник/наставници: Иван П. Петровић
Статус предмета: обавезан
Број ЕСПБ: 6
Услов: нема
Циљ предмета
Циљ предмета је да студенте уведе у свет психологије, социјалне, биолошке, органске и културне основе
психичког живота и научи да препознају основне типове, структуру, динамику, развој, црте, типове и
поремећаје личности, као и карактерне црте и модалитете понашања. Следи обрада основа криминалистике и
криминална психологија. Након уводног дела опште психологије, упознаће студенте са криминалистичким
профилисањем, израдом криминалистичког профила, методама профилисања. Закључно са конкретним
профилима починилаца кривичних дела; убица, плаћених убица, серијских убица, (серијских) силоватеља, као
и профилима терориста, терористичких група, бомбаша самоубица, изврпиоцима дела организованог
криминала и високотехнолошког криминала.

Исход предмета
Новостечена знања омогућиће студентима да боље разумеју своје саговорнике, боље процене њихов тип
личности као и да у будућој комуникацијиили преговорима извуку највећу могућу корист за институцију у
којој буду били запослени.
Садржај предмета
Теоријска настава
Уводни део; психологија; психички живот; Личност (појам, структура, темперамент, карактер, динамика,
особине, црте, типови и поремећаји); људска природа; психолошки типови; криминалистика;
Криминалистичка психологија; кривично дело;криминално понашање; агресија; Модус операнди, Потпис;
Виктимологија;Криминалистичко профилисање (појам и циљеви), методе и израда криминалистичког
профила; психолошко профилисање; профили извршилаца кривичних дела – убица, вишеструких убица,
серијских убица, терроиста, терористичких вођа, група и жена терориста; профили припадника организованог
и високотехнолошког криминала.
Практична настава
Вежбе; други облици наставе; практичне вежбе препознавања типова личности, модалитета и узрока
понашања; одбрана семинарског рада
Литература
1. Петровић П. Иван, Петровић В. Вера - Криминалистичко и психолошко профилисање, Београд 2017.
2. Алпорт Г. – Психологија личности, Култура, Беград, 1969.
3. Бајић В. – Криминалистичка психологија, КПА, Београд, 2014.
4. Крин Л. – Кајиновгрех – психолошка типологија убица, Прометеј, Земун 2000.
5. Михелич Т. – Психолошки профил терористов, Љубљана 2018.
 Алан Пиз, Барбара Пиз – Говор тела, Вулкан 
Број часова активне наставе:
Теоријска настава: 66
Практична настава: 56
140
Методе извођења наставе
Оцена знања (максимални број поена 100) 100
поена
поена
Предиспитне обавезе
Завршни испит
активност у току предавања
практична настава
колоквијум-и
семинар-и

10
10
20

писмени испит
усмени испт
..........

50

Студијски програм : Међународна политика и безбедност
Врста и ниво студија: Основне академске студије
Назив предмета: Европска Унија – политика и безбедност
Наставник: Иван П. Петровић
Статус предмета: изборни
Број ЕСПБ: 6
Услов: нема услова
Циљ предмета
Циљ предмета је да упозна студенте с европским односима и Европском унијом. Свака земља у Европи види
другачије своје геополитичке и еконосмке интересе. Балтичке земље и Пољска заступају идеју чланства
Украјине у Еу. Географска локализација Турске и њена историја су разлози, за дуго чекање у улазак у Еу, јер
ће се поставити питање других држава, јерменије, грузије...на евентуални улазак у Еу. Политичка ситуација у
Белорусији и стратешки положај Молдавије, предстањају и даље проблем. Ту је Русија, за коју се сматра да
би својим уласком у Еу, створила политички и географски дисбаланс. Свака европска земља поседује део
популације, која заговара излазак из Еу. Како су многе активности Еу усмерене на стварање новог
економског раста, тако се он заснива на регионалним посебностима, разноврсности традиција и култура.
Исход предмета
Новостечена знања ће омогућити студентима, поготово оним, који ће се бавити овом проблематиком, да
разумеју еру модерне Европе, имајући пред тим предзнања о различитим геополитичким и економским
односима сваке земље, понаособ. Цтуденти ће моћи конкретизовати ранија и нова знања, која ће употребити,
уколико се буду бавили овом проблематиком.
Интегрисана знања, која ће студенти добити, постаће препознатљива у облику европских односа и односа с
Европском унијом.
Садржај предмета
Теоријска настава :Уводна разматрања, геополитички и економски односи земаља у Европи, хронологија
европских односа и Европске уније. Односи Европске уније с земљама чланицама.Односи Европске уније с
земљама кандидатима за улазак, национални програми за интеграцију, Споразум стабилизације и
придруживања, извештаји Европске комисије, финансијске помоћи Еу. Законска процедура, правосудна
политика, политички систем Еу.
Практична настава: Вежбе, Други облици наставе, Студијски истраживачки рад, Одбрана семинарског рада
Литература а) основна:
1. Петровић Иван, Европски односи и ЕУ, Ступор Мунди, Београд, 2017.
2. Стојковић, Б., Културна политика европске интеграције: Европска унија и Савет Европе, Београд, 1995.
2. Јакшић, М., Перспективе европске интеграције: проблеми макроекономске координације у ЕЗ, Београд,
1993.
3. Гајић, А., Игрутиновић, М., Криза Европске уније - оквири, домети, трендови", Београд, 2013.
4. Марковић, С., Европа и западни Балкан после великог проширења.Београд, 2005.
5. Мирослав Прокопијевић, Европска унија – Увод, Службени гласник, Београд, 2005,
б) допунска
1. Милић, Ј., Европски стандарди у Србији, Центар за демократију, Београд, 2009.
Број часова активне наставе 185 Теоријска настава: 66
Практична настава: 30
Методе извођења наставе
Оцена знања (максимални број поена 100)
поена
Предиспитне обавезе
активност у току предавања
практична настава
колоквијум-и
семинар-и

10
10
20

Завршни испит

Поена

писмени испит
усмени испт
..........

60

Студијски програм : Међународна политика и безбедност
Врста и ниво студија: Основне академске студије
Назив предмета: Савремени изазови и претње међународној безбедности
Наставник: Иван П. Петровић
Статус предмета: изборни
Број ЕСПБ: 6
Услов: нема услова
Циљ предмета
Предмет обухвата проучавање међународне безбедности као војне, економске, еколошке и безбедности
идентитета заједнице, на националном, регионалном и глобалном (међународном) нивоу. Анализирају се
савремени облици претњи међународној безбедности. Циљ је да се студенти оспособе да критички
сагледавају карактер безбедности у свету и савремене претње безбедности. Често се у научној јавности и
јавном дискурсу врши замена теза да угрожавање безбедности искључиво долази изван западне
цивилизације и њеног геополитичког пола. Овим курсом треба да се покаже да је саврмена међународна
безбедност угрожена и деловањем Запада и његовим „схватањем“ безбедности.
Исход предмета
Стицање код студената знања о облицима и угрожаваоцима међународне безбедности. Изградња
способности студената да се самостално налазе податке о претњама националној, регионалној и глобалној
безбедности. Изградња вештине аналитичко-синтетичког промишљања основних питања и проблема у
савременим претњама безбедности.
Садржај предмета
Теоријска настава: Међународна безбедност: појам и карактеристике војне, политичке, економске,
еколошке и безбедности идентитета. Национална, регионална и глобална безбедност: појам и организације.
Ратови, „ратови против ратова“, оружје за масовно уништење, пролиферација наоружања и друге претње
војној безбедности држава. Слаба држава и политичке претње безбедности. Амерички и западни „ратови
против тероризма“ и „хуманитарни ратови“ као облици угрожавања безбедности држава, глобалне и
регионалне безбедности. Економске претње безбедности. Безбедност идентитета заједнице (нације, народа,
породице, друштва). Еколошке претње безбедности. Проблеми регионалне безбедности у Европи, на
Блиском истоку, у Средњој Азији, Далеком истоку.
Практична настава: Вежбе се реализују на основу тема предавања.
Литература
1.
Иван П. Петровић, Безбедност, Ступор Мунди, Београд, 2017.
2.
Кулагин В.М., Современная международная безопасность, Кнорус, Москва, 2012.
3.
Кулагин В.М., Международная безопасность, Аспект Пресс, Москва, 2007.
4.
Дугин, А., Геополитика постмодерне, Никола Пашић, Београд, 2008.
5.
Negri A., Hart M., Mnoštvo – rat i demokracija u doba imperija, Multimedijalni institut, Zagreb, 2009.
6.
Дузинас К., Људска права и империја – политичка филозофија космополитизма, Службени гласник,
Београд, 2009.
7.
Торкунов А., Современные международные отношения, МГИМО, Москва, 2009.
Број часова активне
Теоријска настава: 45
Практична настава: 30
наставе 75
Методе извођења наставе: Предавања, интерактивне вежбе о појединим темама из опсега предмета,
повезане с израдом семинарских радова, колоквијуми
Оцена знања (максимални број поена 100)
Поена
поена
Предиспитне обавезе
Завршни испит
активност у току предавања
10
писмени испит
практична настава
20
усмени испт
50
колоквијум-и
20
..........
семинар-и

Студијски програм : Међународна политика и безбедност
Назив предмета: Безбедносне и обавештајне службе
Наставник: Зоран М. Крсмановић
Статус предмета: изборни
Број ЕСПБ: 6
Услов: успешно решени колоквијуми и написан семинарски рад
Циљ предмета
Циљ предмета:
Да студенти стекну знања о основама безбедносних и обавештајних служби, њиховом месту и улози у
политичком систему, врстама служби, начелима организовања, методима, облицима контроле
законитости рада,као и савременим концептуалним моделима овог система у држави .
Исход предмета
Познавање организације и метода рада безбедносних и обавештајних служби као полазне основе за
опажање ,запажање и превентивно деловање у супротстављању делатностима обавевештајно
безбедносних служби.
Садржај предмета
1.Основни појмови и класификација безбедносних и обавештајних служби у савремеом свету;
2.Друштвено-историјски услови настанка и развоја обавештајно-безбедносних служби; 3. Место и улога
обавештајнo-безбедносних служби у политичком систему – основне функције и задаци; 4. Начела
организивања савремених обавештајних и безбедносних служби у ситему безбедности; 5.Основни
облици деловања обавештајних служби; 6. Основни облици деловања безбедносних служби;
7.Обавештајно- безбедносни систем САД; 8. Обавештајно безбедносни систем Руске федерације;
9.Обавештајно безбедносни систем Израела; 10. Обавештајно безбедносни систем Бугарске;
11.Обавештајно безбедносни систем Хрватске; 12.Обавештајно-безбедносни систем Србије;
13.Обавештајне активности методом прикупљања података из отворених извора; 14 Основе и облици
контроле законитости рада обавештајно-безбедносних служби; 15 Будући концептуални модел
обавештајно безбедносни служби у нашој држави.
Практична настава.
а) Радионице: Основни појмови у ОБС;Обавештајни циклус; Основне функције и задаци обавештајних
и безбедносних служжби
Литература
1. Мијалковски, М. (2009). Обавештајне и безбедносне службе Службени гласник,Београд
2.Савић,А. (2014) Обавештајно-безбедносне службе, Академија за дипломатију и безбедност, Београд,
2009.
3 доц. др Дејан Миленковић, Слободан Копривица, мр Владимир Тодорић, (2011)
Контрола служби безбедности, Центар за нову политику, Београд,
4. Даниловић, Н. Гордић, М. (2014) Савремени системи безбедности, Мегатренд универзитет,
5.Парламентарни надзор безбедносног сектора: начела, механизми и пракса, (2003), Женевски центар за
контролу оружаних снага и Интерпарламентарна унија, Београд.
6. Борн, Х., Лин, Ј. (2005) Правни стандарди и најбољи начини надзора обавештајне службе, Женевски
центар за демократски надзор обавештајних служби, Осло, 2005.
Број часова активне наставе
Теоријска настава: 45
Практична настава: 30
75
Методе извођења наставе: Предавања и дебате
Оцена знања (максимални број поена 100)
Поена
поена
Предиспитне обавезе
Завршни испит
До 5
активност у току предавања
писмени испит
2*20=40
колоквијум-и
усмени испт
До 40
До 15
Семинарски рад
..........

Студијски програм : Међународна политика и безбедност
Назив предмета: Безбедносни и кризни менаџмент
Наставник: Крсмановић М. Зоран
Статус предмета: изборни
Број ЕСПБ: б
Услов: Успешно решен колоквијум и урађен семинарски рад
Циљ предмета
Да студенти усвоје знања о безбедносном менаџменту, као и о управљању и организацији система у
кризним условима. Да се студенти оспособе да проблеме и кризе препознају и адекватно примењују
стечена знања и вештине..
Исход предмета
Студенти ће стећи теоријска и практична знања о управљању и организацији безбедносних система,
као и комуникацији у условима кризе.
Садржај предмета
Теоријска настава: Безбедност и системи безбедности. Управљање и организација система
безбедности. Теорија организационих система. Теоријски концепти кризе. Појам, фазе, принципи и
алати кризног менаџмента. Комуникација у условима кризе. Успостављање мира у свету и превенција
конфлката. Међународни аспекти кризног менаџмента. Економски, техничко-технолошки, еколошки и
ризици кадровских ресурса. Однос према корупцији. Безбедност у свету и улога обавештајних
активности. Управљање ризицима. Методе анализе хазарда и ризика. Основе одлучивања. Cost-benefit
анализа у функцији превенције криминала. Правни основи управљања кризом. Култура превентивног
кризног менаџмента.
Практична настава: Израда семинарског рада: Анализа. Моделовање и симулација. Истраживање. Рад
на пројекту.
Литература (основна)
1.Кешетовић, Ж. Кризни менаџмент. 2008. Факултет безбедности: Службени гласник. Београд
2. Марић, П. Управљање ванредним ситуацијама. 2010. Балкански институт за управљање и процену
ризика: Наука и друштво. Београд.
(Шира литература)
3.Триван, Д. Корпоративна безбедност. Досије студио. Београд 2012.
4. Кековић, З., Кешетовић, Ж. Кризни менаџмент 2006. Факултет безбедности: Филип Вишњић.
Београд.
5.Стонер и група аутора. Менаџмент. Желнид Београд 1997.
Број часова активне наставе 75 Теоријска настава: 45
Практична настава: 30
Методе извођења наставе
Предавања, разговори, дискусије.
Оцена знања (максимални број поена 100)
поена
Поена
Предиспитне обавезе
Завршни испит
активност у току предавања
10
писмени испит
Колоквијум-и
20
усмени испт
50
Семинарски рад
20
..........

Студијски програм : Међународна политика и безбедност

Врста и ниво студија: Основне академске студије
Назив предмета : Истраживања садржана у завршном раду ИР
Наставник: сви наставници
Статус предмета: обавезан
Број ЕСПБ: 2
Услов: нема услова
Циљ предмета
Циљ студијског истраживачког рада је да студент, применом стечених научних сазнања, способности и
академских вештина на основним и мастер студијама, спроведе истраживање у одабраној области и
изради мастер рад. Примена основних, теоријско методолошких, научно-стручних и стручноапликативних знања и метода на решавању конкретних проблема у оквиру изабраног подручја. У
оквиру овог дела мастер рада студент изучава проблем, његову структуру и сложеност и на основу
спроведених анализа изводи закључке о могућим начинима његовог решавања.
Исход предмета
Очекује се да кроз студијски истраживачки рад студент успешно:
1. критички и аналитички упоређује теоријске ставове и могућност њихове примене у реалном
правном и политичком окружењу;
2. компетентно, научно и аргументовано истражује и презентује резултате свог рада;
3. примени научне методе истраживања у оквиру одабране теме за израду дипломског рада;
4. истражи релеватну литературу и правне изворе у научној дисциплини за коју се определио.
Садржај предмета
Студент на основу одабране и одобрене теме мастер рада приступа студијско истраживачком раду који
обухвата самосталну:
Израду нацрта научне замисли, формулацију проблема, одређивање предмета истраживања. Избор и
формулација теме. Теоријско-епистемолошки правац истраживања. Хипотетички оквир истраживања.
Опште, посебне и појединачне хипотезе. Планирање и организација истраживања. Прикупљање и
обрада литературе. Прикупљање података. Извори података и класификовањe извора података.
Сређивање и обрада података. Анализа докумената.
Студент израђује писани извештај у виду студијско-истраживачког пројекта, који оцењују предметни
наставник (ментор) и наставник методологије
Литература
Број часова активне наставе Теоријска настава: Практична настава: Методе извођења наставе
Примена општенаучних метода и посебних метода у науци;
• Емпиријска истраживања;
• Оперативне методе прикупљања података, као и оцена и анализа података.
Оцена знања (максимални број поена 100)
Испуњење предвиђених обавеза: 100 поена (оцена ментора и наставника методологије се сабирају и
закључна оцена је аритметичка средина њихових оцена)

Студијски програм : Међународна политика и безбедност
Врста и ниво студија: Основне академске студије
Назив предмета : Израда и одбрана завршног рада
Наставник: сви наставници
Статус предмета: обавезан
Број ЕСПБ: 5
Услов: положени сви испити студијског програма
Циљ завршног рада
Завршни рад је резултат самосталног рада студента. Циљ завршног рада је стицање нових и провера
постојећих знања и вештина којима је студент овладао током изучавања студијског програма у
областима међународне политике и безбедности, чиме се студент конкретно оспособљава за
самостално обрађивање стручних тема. Кроз писани рад и његову презентацију студент показује
способност да планира, изведе и представи истраживање и да изведе закључке користећи научне
методе. Менторским вођењем израде завршног рада побољшава се квалитет дипломираних стручњака.
Исход завршног рада
Студент се практично оспособљава да: прикупља и претражује релевантну литературу, бира
одговарајућу тему и креира питања истраживања, врши избор и примењује научне методе, сагледава
место свог истраживања у односу на опште знање из одабране области, поставља и проверава
хипотезе, истражује све аспекте дефинисаног предмета, примењује различите методе и технике
прикупљања података, сумира резултате и изводи закључке, квалитетно интерпретира резултате. Уз
помоћ и контролу ментора, студент развија самосталност, креативност и одговорност за истраживање.
Садржај
Завршни рад представља самостални теоријско-практични рад студента у коме он детаљније сагледава
и примењује одговарајућу методологију истраживања у областима међународне политике и
безбедности. Након претходне анализе теме и доступне литературе, студент у договору са ментором
дефинише структуру рада и методолошки оквир истраживања. Садржај и обим рада се прецизирају у
складу са стандардима и природом усвојене теме. Студент брани завршени рад пред комисијом према
утврђеној процедури.
Литература
На предлог студента, а уз сагласност ментора, дефинише се литература која покрива садржај теме.
Број часова активне наставе
Теоријска настава:
Практична настава:
Методе извођења
Непосредан рад студента на изучавању литературе, прикупљање и анализа података, постављање и
проверавање хипотеза, синтеза и закључивање, представљање резултата, обликовање писаног рада.
Оцена знања (максимални број поена 100)
Израда завршног рада: 70 поена
Одбрана рада: 30 поена

