
 

УНИВЕРЗИТЕТ У ИСТОЧНОМ САРАЈЕВУ 
Филозофски факултет Пале 

 

Студијски програм: Политикологија и међународни односи 

 I циклус студија I година студија 

Пун назив предмета ТЕОРИЈА ПОЛИТИКЕ 

Катедра  Катедра за новинарство- Филозофски факултет Пале 

Шифра предмета Статус предмета Семестар ECTS 

ПМ2-1 обавезни II 7 

Наставник/ -ци др Златиборка Попов Момчиновић, доцент 

Сарадник/ - ци  

Фонд часова/ наставно оптерећење 
(седмично) 

Индивидуално оптерећење студента (у 
сатима семестрално) 

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)  
90h 

укупно студентско оптерећење (у сатима, семестрално)  
126h 

Укупно оптерећење предмета (наставно + студентско):  
216h семестрално 

Исходи учења Упознавање студената са савременим политичким теоријама. 

Условљеност Положен испит из Увода у теорију политике   

Наставне методе Предавања, вјежбе, консултације. 

Садржај 
предмета по 
седмицама 

Класични либерализам и либерална теорија државе 
Марксизам, Комунитаризам и теорије правде 
Феминизам, право и етика, породица и једнакост 
Правни систем као систем правила  Хартова теорија 
Дворкинова теорија о праву и радикална правна учења 
Органска теорија државе, особине државе и сувереност 
Економска теорија државе и јавна добра 
I парцијални испит 
Анархизам, приорида власти и моћ  
Утилитаризам и критике утилитаризма 
Јакекова и Нозиково конептуализација правде 
Социјална правда, Ролсова теорија правде  
Принцип и значење сободе. Слобода као аутономија 
Мил и вриједности слободе 
Благостање као јавно добро 
Појам и критике јавног интереса. Партиципативна демократија и  парадокс гласања 
II парцијални испит 

Обавезна литература  

Аутор/ и Назив публикације, издавач Година Странице (од-до) 

Кецмановић, Н. Политикологија, ауторизована предавања, Пале 2009  

Хејвуд, Е. Политика, Веоград 2005  

Сорокин, П. 
Друштвена и културна динамика, Подгорица-
Београд: ЦИД-Службени лист, 

2002  

Допунска литература 

Аутор/ и Назив публикације, издавач Година Странице (од-до) 

    

Обавезе, облици 
провјере знања и 
оцјењивање 

Врста евалуације рада студента Бодови Проценат 

Предиспитне обавезе 

присуство предавањима/ вјежбама 10 10% 

позитивно оцјењен сем. рад/ пројекат/ есеј 10 10% 

студија случаја – групни рад ---- ----- 

тест/ колоквијум 30 30% 

                                                           
 



рад у лабораторији/ лаб. вјежбе  ---- ---- 

практични рад ---- ---- 

Завршни испит 

завршни испит (усмени/ писмени) 50 50% 

УКУПНО 100 100 % 

Web страница  

Датум овјере  

 


