
 
 

 

УНИВЕРЗИТЕТ У ИСТОЧНОМ САРАЈЕВУ 
Филозофски факултет Пале 

 

Историја и археологија 

I циклус студија IV година студија 

Пун назив предмета ИСТОРИЈА ДИПЛОМАТИЈЕ 

Катедра  Катедра за историју и археологију Филозофског факултета Пале 

Шифра предмета Статус предмета Семестар ECTS 

 Изборни VII 3 

Наставник/ -ци проф. др Милош Ковић, ванредни професор 

Сарадник/ - ци мр Маја Николић, виши асистент 

Фонд часова/ наставно оптерећење 
(седмично) 

Индивидуално оптерећење студента (у 
сатима семестрално) 

Коефицијент 
студентског 

оптерећења So1 

П АВ ЛВ П АВ ЛВ So 

2 1 0 2*15*So 1*15*So 0*15*So 1,4 

укупно наставно оптерећење (у сатима, семестрално)  
2*15 + 1*15 + 0*15  = 45 

укупно студентско оптерећење (у сатима, семестрално)  
2*15*So + 1*15*So + 0*15*So = 63 

Укупно оптерећење предмета (наставно + студентско):45 + 63 = 108 сати семестрално 

Исходи учења 

1. Стицање знања о постојећој литератури, њеним дометима, савременим правцима и проблемима. 
2. Развијање способности да се најважније историјске појаве, догађаји и процеси самостално 
описују и тумаче на основу резултата савремених научних истраживања. 
3. Упознавање студената са дипломатском историјом Европе од почеткаXIX вијека до данас. 
4. Развијање критичког мишљења и аргументованог заступања ставова. 

Условљеност Нема услова за пријављивање и слушање предмета 

Наставне методе Предавања, вјежбања. Учење и израда домаћих задатака. Консултације 

Садржај 
предмета по 
седмицама 

1. Увод у историју дипломатије; Литература из области дипломатије 
2. Почеци дипломатије. Дипломатија италијанских градова. Рађање модерне дипломатије 
3. Дипломатија Луја XIV 
4. Дипломатске иницијативе европских сила у другој половини XVIII вијека 
5. Улога дипломатије у врије француске револуције и Наполеонових ратова 
6. I парцијални испит 
7. Конгрес Свете алијансе 
8. Личности познатих државника и дипломата у XIX вијек 
9. Ото фон Бизмарк (Емска депеша) 
10. Дипломатија у вријеме велике Источне кризе 1875-1878. године 
11. Улога дипломатије у стварању војно-политичких блокова (Антанта; Тројни савез) 
12. Дипломатија и колонијална политика европских сила; Међународне противуречности крајем XIX 
и почетком XX вијека 
13. Дипломатска страна великих свјетских криза уочи Првог свјетског рат 
14. Први свјетски рат из угла дипломатије 
15. II парцијални испит 

Обавезна литература  

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

Х. Кисинџер,  Дипломатија I, Београд 1999.  

Допунска литература 

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

А. Џ. П. Тејлор,  Борба за превласт у Европи 1848-1918; Сарајево 1968.   . 

Н. Потемкин, Историја дипломатије I –II, Београд 1949.  

П. Ренувен,  Европска криза и Први свјетски рат, Загреб 1965.  

Обавезе, облици 
провјере знања и 
оцјењивање 

Врста евалуације рада студента Бодови Проценат 

Предиспитне обавезе 

присуство предавањима/ вјежбама 10  

позитивно оцјењен сем. рад/ пројекат/ есеј 10  

нпр. студија случаја – групни рад   

 колоквијум 30  

Завршни испит 

нпр. завршни испит (усмени/ писмени) 50  

УКУПНО 100 100 % 

                                                           
 



 
 

Web страница (навести URL адресу предмета уколико постоји)/ (ако не постоји избрисати овај ред) 

Датум овјере (унијети задњи датум усвајања овог силабуса на сједници Вијећа) 

 

 


