УНИВЕРЗИТЕТ У ИСТОЧНОМ САРАЈЕВУ
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СОЦИОЛОГИЈА ПОЛИТИЧКИХ ПАРТИЈА
Катедра за социологију -Филозофски факултет Пале

Шифра предмета

Статус предмета

СО 9-3/2
изборни
Наставник/ -ци
др Драгомир Вуковић, ванредни професор
Сарадник/ - ци

Семестар

ECTS
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Коефицијент
студентског
оптерећења So1
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3
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0
77,7
51,8
0
1,7
укупно наставно оптерећење (у сатима, семестрално)
укупно студентско оптерећење (у сатима, семестрално)
75h
129.5h
Укупно оптерећење предмета (наставно + студентско):
204.5h семестрално
Савладавањем овог предмета студент ће бити оспособљен да:
1.спозна коријене, настанак и појам политичких партија,
Исходи учења
2.спозна генезу и типологију политичких партија,
3.спозна функције политичких партија,
4.спозна појмове политичке социјализације, стереотипа у политици као и партијских система.
Условљеност
нема
Теорисјка анализа, дискусије,интерактивна предавања, интерактивно учење у групи,групни рад и
Наставне методе презентације.
Фонд часова/ наставно оптерећење
(седмично)

Садржај
предмета по
седмицама

Индивидуално оптерећење студента (у
сатима семестрално)

1.Коријени, настанак и појам политичких партија
2. Генеза и типологија политичких партија
3. Структура политичке партије и начини финансирања; Лидери, вођство и чланови партије - однос чланства
према партији, унутршња оргаизација партија
4. Мотиви уласка у партију и политичког ангажовања
5. Функције политичких партија
6. Политика и политичка сфера друштва, политичко деловање, односи, процеси, групе, организације и
институције. Политичке групе и интереси; типологија политичких група и модели учествовања у политици.
Неформално политичко деловање.
7. Политичка социјализација. Стереотипи у политици. Проблеми релација морала, политике и политичке
ефикасности; Политичка култура - интерне и екстерне различитости и сукоби, партијска сарадња, коалиције,
савези - јавна и прикривена сарадња
8.Политичка стратегија и тактика
9. Партијски системи - комплементарност политичког и партијског система
10. Политички и партијски монизам и плурализам
11. Различити критеријуми поделе партијских система.
12. Двопартијски, тропартијски, четворопартијски системи – рефлексије на политички и живот друштва
13. Покушаји трансформисања партија и партијских система - наднационални партијски савези.
14. Нови карактер левице, деснице и партија центра
15. Грађанин, цивилно друштво, партије и партијски систем.
16. Рекапитулација градива
17. Завршни испит
Обавезна литература

Аутор/ и
Владимир Гоами
Ендру Хејвуд
Павловић, В.
Аутор/ и
Вебер, М.
Хантингтон, С.П.
Фукујама, Ф.
Лакићевић, Д.Д.,
Стојановић,Б. и Вујачић, И.

Обавезе, облици
провјере знања и
оцјењивање

Web страница
Датум овјере

Назив публикације, издавач
Политичке партије и политички системи, ФПН
Подгорица
Политика, Београд: Клио
Цивилно друштво и демократија, Београд: НИДС
Допунска литература
Назив публикације, издавач
Политички списи, Београд: Службени гласник
Трећи талас, Београд: Стубови културе
Грађење државе, Београд: Филип Вишњић
Теоретичари либерализма, Београд: Сл. гласник

Година

Странице (од-до)

2008.
2004.
1997.
Година
2006.
2004.
2007.

Странице (од-до)

2007.

Врста евалуације рада студента
Предиспитне обавезе
присуство предавањима/ вјежбама
позитивно оцјењен сем. рад/ пројекат/ есеј
студија случаја – групни рад
тест/ колоквијум
рад у лабораторији/ лаб. вјежбе
практични рад
Завршни испит
завршни испит (усмени/ писмени)
УКУПНО
www.ffuis.edu.ba

Бодови

Проценат
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50%
100 %

