
Табела 5.2 Спецификација предмета

Основне академске студије политикологијеСтудијски програм:

Назив предмета: Савремена политичка историја

Број ЕСПБ: 6
Статус предмета: Обавезан

Услов:
Циљ предмета
Садржај курса је политичка историја света у 20. веку с паралелним освртом на националну историју. Тежиште је на
историји Европе као простору најзначајнијих процеса који су обележили савремено доба. Окосница курса је 
раздобље светских ратова (Први, Други и Хладни рат), односно доба сукоба либералних и тоталитарних држава и 
трајања мултиполарног, највећим делом биполарног света, обележеног доминацијом две светске силе. Историја 
Србије и Југославије ће се посматрати као саставни део општих светских појава дугог трајања.

Исход предмета
Разумевање политичких, друштвених и културних процеса дугог трајања. Стицање свести о историјском контексту у
коме су настајале политичке теорије и идеологије, различите културе и цивилизације, државни и економски 
системи. Познавање узрока који су утицали на односе између људи, заједница и држава производећи сукобе или 
сарадњу. Оспособљеност да се увиди, испита и разуме повезаност историјског наслеђа и савремених политичких, 
културних или привредних процеса у свету. Усвајање историјских чињеница као дела опште културе. 
Оспособљавање за самостално истраживање историјских појава и процеса, развијање критичког односа према 
њима и способност да се оне писмено или усмено тумаче

Садржај предмета

Литература
а) основна
1.Уџбеник у припреми
2.М. Ђорђевић, Ж. Гудац, Савремена политичка историја, Београд 1996,
3.Стеван К. Павловић, Србија: Историја иза имена, Београд 2004, 121-269.
б) допунска
1. Валтер Лакер, Историја Европе 1945-1992, Београд 1999, 23-197, 363-506, 617-685.
в) шира литература
1.Е.Хобсбаyм, Доба екстрема. Кратки 20. век 1914-1991, Београд 2002, 23-375.
2.Андреј Митровић, Време нетрпељивих.Политичка историја великих држава Европе 1919-1939, Подгорица 1998, 17
-299.
3.Џон М. Робертс, Европа 1880-1945, Београд 2002, 279-393, 432-523, 552-633

Методе извођења наставе:
Предавања 3 часа недељно и вежбе-семинар. Једна недеља у средини курса је предвиђена за тест савладаног 
градива. Обавезе студената су да присуствују предавањима, учествују у семинарским вежбањима са припремом и 
излагањем једне од тема коју ће обрадити у договору са предавачима.

Оцена знања
писани испит 40; колоквијуми 30; семинари 20; активност у ткоку предавања 10

др Трговчевић-Митровић М. Љубинка; мр Мишић Д. Саша

Врста и ниво студија: основне академске студије

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

Наставници:

3

Теоријска настава
Обележја савременог доба, Империјализам. Колонијализам. Борба за премоћ у свету – Први светски рат, Настанак 
’нове’ Европе и ’Версајски систем држава’, Социјалистичка револуција и бољшевичка држава, Епоха фашизма и 
његове варијације, Успон нацизма и нови поредак - Други светски рат, Хладни рат (односи Истока и Запада. Ратови
и међународне кризе), Социјализам у свету и социјалистичке државе, Процес деколонијализације и искуства 
постколонијализма, Државе `благостања`, кризе и нови изазови (1968-1989), Нестанак биполарног света, 
Србија/Југославија и спољни свет
Практична настава:Вежбе, Други облици наставе, Студијски истраживачки рад


