
Табела 5.2 Спецификација предмета

Основне академске студије политикологијеСтудијски програм:

Назив предмета: Увод у политичку теорију

Број ЕСПБ: 8
Статус предмета: Обавезан

Услов:
Циљ предмета
Предмет Увод у политичку теорију је један од фундаменталних предмета на Факултету политичких наука. 
Пропедеутичког је карактера и обрађује како предмет и метод теорије политике тако и сам појам политике и 
основне политичке феномене попут државе, политичког насиља, идеологије, демократије. С обзиром на 
пропедеутички карактер овог предмета, као и чињенице да се предмет изучава током првог семестра студија, од 
студената се не очекују посебна претходна знања, осим оних која су обухваћена програмом средњих школа из 
области друштвених наука (социологије, филозофије, историје). Циљ предмета Увод у политичку теорију је 
оспособљавање студената прве године основних студија за даљи рад и савладавање осталих политиколошких 
предмета.

Исход предмета
Успешним савладавањем овог предмета студенти стичу и развијају знања и способности неопходне за наставак 
студија.

Садржај предмета

Литература
а) основна
1.Јован Р. Марјановић, Теорија политике - основи, Универзитет у Београду, Београд, 1996. (стр. 1-3,7-11,65-77, 97
-101,104-108,111-128,140-142,144-161,164-177,186-225)
2.Радослав Ратковић, Увод у политичке науке, Наука и друштво, Београд, 1999. (стр. 59-78)
3.Љубомир Тадић, Политиколошки лексикон, Завод за уџебнике и наставна средства, Београд 1966. (200 стр.)    4.
Драган Симеуновић, Теорија политике - ридер, I део (ОПН практикум), Наука и друштво, Београд, 2002. (стр. 13-23,
54-66, 79-98, 101-124, 130-137, 145-191, 201-225, 232-248, 263-268, 271-277, 282-296)
5.Ненад Кецмановић, Домети демократије, Чигоја штампа, Београд, 2005. (стр. 1-140)
допунска
6.Љубомир Тадић, Наука о политици, БИГЗ, Београд, 1996. (стр. 21-61, 83-105, 233-305, 478-500)
7.Јован Р. Марјановић, Политичке странке и модерна држава, Завод за уџбенике и наставна средства, Београд, 
1999. (стр. 12-16, 22-24, 137-141, 157-180, 199-201, 212-214, 216-217, 250-253)
8.Клаус фон Бајме, Сувремене политичке теорије, Стварност, Загреб, 1977. (стр.180-198, 215-269)

Методе извођења наставе:
Предавања и вежбе

Оцена знања
активност у току предавања: 10; усмени испит: 50; колоквијуми: 20+20

др Кецмановић И. Ненад; др Симеуновић М. Драган; мр Дамњановић С. Ивана;  Вранић М. 
Бојан

Врста и ниво студија: основне академске студије

Број часова активне наставе предавања: ДОН:1вежбе: СИР:

Наставници:

4

Теоријска настава
Историјски развој политичке теорије,  Политичка теорија – одређење, предмет и метод, однос са другим наукама,
Појам политике,  Национална држава,  Концепти државе: правна држава, демократска држава, социјална држава ,
тоталитарна држава,  Моћ, власт, сила и насиље: одређење и облици; облици освајања и задржавања власти,  
Политичке идеологије,  Политичке партије,  Политичка култура,  Облици личне власти,  Теорија елита,  
Демократија и демократизација,  Политика и глобализација
Практична настава:Вежбе, Други облици наставе, Студијски истраживачки рад


