
 

УНИВЕРЗИТЕТ У ИСТОЧНОМ САРАЈЕВУ 
Филозофски факултет Пале 

 

Студијски програм: Педагогија 

 I циклус студија IV година студија 

Пун назив предмета ВАСПИТАЊЕ ЗА ДЕМОКРАТИЈУ 

Катедра  Катедра за педагогију-Филозофски факултет Пале 

Шифра предмета Статус предмета Семестар ECTS 

ПД7-5 обавезан VII 2 

Наставник/ -ци др Миле Илић, редовни професор 

Сарадник/ - ци  

Фонд часова/ наставно оптереће 
ње (седмично) 

Индивидуално оптерећење студента (у 
сатима семестрално) 

Коефицијент 
студентског 

оптерећења So1 

П АВ ЛВ П АВ ЛВ So 

1 1 0 21 21 0 1,4 

укупно наставно оптерећење (у сатима, семестрално)  
30 h 

укупно студентско оптерећење (у сатима, семестрално)  
42 h 

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

Исходи учења 

Савладавањем овог предмета студент ће моћи да: 
1. Примјеном интердисциплинарних сазнања објасни суштину, развој и перспективе демократије. 
2. Индентификује структуру, цијене и користи цивилног друштва и његову позицију у 

демократским и недемократским политичким системима. 
3. Да образложи покријекло и класификацију људских права и слобода, препознa њихову 

нормативно-правну утемељеност и механизме заштите. 
4. Објасни гране и нивое власти у БиХ и РС, однос између глобализације и демократије, 

економије и демократије. 

Условљеност Нема. 

Наставне методе 
Предавања, интерактивне вјежбе, реферати, израда пројектних задатака, студентска евалуација и 
колегијална рефлексија, консултације. 

Садржај 
предмета по 
седмицама 

1. Историјски и теоријски контекст демократије 
2. Филозофско-историјске претпоставке за настанак демократије 
3. Историјски и филозофски преглед уставне демократије 
4. Антрополошка основа људских права 
5. Теоријске основе демократије и људских права 
6. Друштвени конфликти 
7. Демократија и људска права 
8. Грађанско (цивилно друштво) 
9. Медијска култура 
10. Уставна демократија 
11. Глобализација и њена импликација за грађанско образовање 
12. Истраживање мјера јавне политике – Пројекат «Ја грађанин» 
13. Моћ, идеологија и доминација (Плуралистичко друштво и дистрибуција моћи, идеолошка 

доминација и легитимитет, масовни медији и доминација) 
14. Интеркултурно комуницирање, конфликти и транскултурна медијација (процеси и облици  

интеркултурног споразумијевања и итеркултурно комуницирање у БиХ) 
15. Комуникацијски плурализам и савремено друштво (дилеме демократског комуницирања и 

кoмуникацијска наука и комуницирање у друштва будућности) 

Обавезна литература  

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

Илић, М. 
Методика грађанског образовања, Филозофски 
факултет и Сарјево: Образовни центар за 
демократију и људска права, Б. Лука 

2012 41-56 

Допунска литература 

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

                                                           
 



Група аутора 
Демократија и људска права, Цивитас Босне и 
Херцеговине, Сарајево 

2002 37-206 

Обавезе, облици 
провјере знања и 
оцјењивање 

Врста евалуације рада студента Бодови Проценат 

Предиспитне обавезе 

1. присуство и активност у настави 15  

2. излагање реферата  15  

3. семинарски рад-пројектни задаци 10  

Завршни испит   

 писмени и усмени 60  

УКУПНО 100 100 % 

(унијети задњи датум усвајања овог силабуса на сједници Вијећа) 

   

   

Web страница  

Датум овјере  

 


