УНИВЕРЗИТЕТ У ИСТОЧНОМ САРАЈЕВУ
Филозофски факултет Пале
Студијски програм: Политикологија и међународни односи
Пун назив предмета
Катедра

I циклус студија
II година студија
ИСТОРИЈА СОЦИЈАЛНИХ И ПОЛИТИЧКИХ ТЕОРИЈА
Катедра за новинарство- Филозофски факултет Пале

Шифра предмета

Статус предмета

ПМ3-1
обавезан
Наставник/ -ци
др Златиборка Попов Момчиновић, доцент
Сарадник/ - ци

Семестар

ECTS

II

7

Коефицијент
студентског
оптерећења So1
П
АВ
ЛВ
П
АВ
ЛВ
So
4
2
0
84
42
0
1,4
укупно наставно оптерећење (у сатима, семестрално)
укупно студентско оптерећење (у сатима, семестрално)
90h
126h
Укупно оптерећење предмета (наставно + студентско):
216h семестрално
1. Стицања увида у основне појмове и развој политичких идеја и теорија
2. Развој критичке свијести кроз компарацију различитих периода и тумачења политичког
Исходи учења
3. Стицање увида у главне политичке појмовне токове
4. Стицање базичних категорија за праћења разумјевање курентних политичких збивања
Условљеност
Испуњавање предиспитних обавеза
Предавања и вјежбе уз дискусију, с претходно одређеним фокусом; писање креативног есеја уз
дискусију; дебата на неку актуелну тему у контексту примјењивости референтних политичких
Наставне методе
теорија
Фонд часова/ наставно оптерећење
(седмично)

Индивидуално оптерећење студента (у
сатима семестрално)

1. Упознавање са циљевима предмета и основним методама рада и обавезама
2. Полис- између заједнице и државе; Атинска демократија (предности и мане)
3. Софисти (уговорне теорије, теорије не/једнакости, реторика и демагогија)
4. Платонова идеална држава
5. Аристотелове политичке категорије и зачетак компаративне политике
6. Свети Августин (појам субјективитета, концепт две државе, теорија праведног рата); Тома
Аквински (концепт природног права)
7. Дебата- политика између идеализма и реализма
Садржај
8. Макијавели (политика као техника)
предмета по
9. Џон Лок (друштвени уговор, индивидуализам, право на својину); Томас Хобс (Човек је човеку вук;
седмицама
Држава као „чудовиште“)
10. Жан Жак Русо (слобода, једнакост, република, општа воља); Шарл Луј Монтескје (начело
подјеле власти, принципи појединих облика владавине)
11. Џон Стјуарт Мил; Мери Вулстонкрафт (редифиниција појма слободе; одбрана права жена)
12. Алексис де Токвил (Демократија у Америци- проблем тираније већине; разматрања о
Француској револуцији);
13. Томас Пејн (Здрав разум и република; Француска и Америчка револуција)
14. Карл Маркс (критика идеологије, „научни социјализам“, отуђење, слобода, једнакост)
15. Завршни испит
Обавезна литература
Аутор/ и
Назив публикације, издавач
Година
Странице (од-до)
Мићуновић, Д.
Социјална филозофија. Београд: Филип Вишњић
1997
11-148
Историја политичких и правних теорија. Београд:
Лукић, Р.
1995
Завод за издавање уџбеника и БИГЗ
Held, D.
Modeli demokracije. Zagreb: Školska knjiga
1990
Допунска литература
Аутор/ и
Назив публикације, издавач
Година
Странице (од-до)

Обавезе, облици
провјере знања и
оцјењивање

Web страница
Датум овјере

Врста евалуације рада студента
Предиспитне обавезе
Присуство предавањима/ вјежбама
Позитивно оцјењен есеј
Дебата
Завршни испит
Завршни испит (усмени)
УКУПНО

Бодови

Проценат

10
20
20
50
100

100 %

