
 

 

УНИВЕРЗИТЕТ У ИСТОЧНОМ САРАЈЕВУ 
Филозофски факултет 

 

Студијски програм: Новинарство и односи с јавношћу 

I циклус студија IIгодина студија 

Пун назив предмета ОСНОВЕ ПОЛИТИКОЛОГИЈЕ 

Катедра Новинарство и политикологија- Филозофски факултет 

Шифра предмета Статус предмета Семестар ECTS 

НОСЈ 3-4 Oбавезни III 5 

Наставник проф. др Златиборка Попов Момчиновић, ванредни професор 

Сарадник Стефан Вукојевић, мр, виши асистент 

Фонд часова/ наставно оптерећење 
(седмично) 

Индивидуално оптерећење студента (у 
сатима семестрално) 

Коефицијент 
студентског 

оптерећења So 

П АВ ЛВ П АВ ЛВ So 

2 2  51,9 h 51,9 h  1,73 

укупно наставно оптерећење (у сатима, семестрално) 
W= 60 h 

укупно студентско оптерећење (у сатима, семестрално) 
T= 103,8 h 

Укупно оптерећењепредмета (наставно + студентско): Uopt= 163,8 h 

 
Исходи учења 

1. Стицањe увида у основне појмове политике 
2. Развој критичке свијести кроз компарацију различитих периода и тумачења политичког 
3. Стицање увида у главне савремене политичке токове 
4. Способност праћења и извјештавања о политичким дешавањима 

Условљеност Нема условљености 

Наставне методе 
Предавања уз дискусију; писање креативног есеја; праћење медијског извјештавања о политичким 
дешавањима; рад у групама ради размјене знања, искустава и дијалошких вјештина 

 

 

 

 

 
Садржај 
предмета по 
седмицама 

1. Упознавање са циљевима предмета и основним методама рада и обавезама 
2. Политика некад и сад 
3. Античко и модерно схватање политике 
4. Политика као наука, моћ, вјештина/умеће, позив, манипулација, експлоатација 
5. Политике партије- појам, развој, типови и функције 
6. Интересне групе- појам, типови, модели дјеловања интересних група 
7. Цивилно друштво- отпор и/или коректив политичкој пракси 
8. Појам идеологије- настанак, развој и функције 
9. Либерализам, конзерватизам, социјализам, национализам 
10. Феминизам, екологизам, анархизам 
11. Фашизам, национал-социјализам, вјерски фундаментализам 
12. Анализа медијског праћења неког политичког догађаја(рад у групама) 
13. Моћ, власт, сила и насиље 
14. Демократија и слобода 
15. Завршни испит 

Обавезна литература 

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

Хејвуд, Е. Политика, Београд: Клио 2003.  

Симеуновић, Д. 
Увод у политичку теорију, Београд: Институт за 
политичке студије 

2009. 99-113; 161-170 

Допунска литература 

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

Е. Хејвуд 
Политичке идеологије, Београд: Завод за уџбенике 
и наставна средства 

2005. 
 

    

Обавезе, облици 
провјере знања и 
оцјењивање 

Врста евалуације рада студента Бодови Проценат 

Предиспитне обавезе 

Присуство предавањима/ вјежбама 10 10 % 



 позитивно оцијењен сем. рад/ пројекат/ есеј 20 20 % 

студија случаја – групни рад 20 20 % 

Завршни испит 

завршни испит (усмени/ писмени) 50 50 % 
УКУПНО 100 100 % 

Датум овјере  

 


