
Табела 5.2 Спецификација предмета  
Студијски програм/студијски програми: ОАС политик., ОАС међународне пол. 
Врста и ниво студија: Основне академске студије 
Назив предмета: Савремена политичка историја 
Наставник (презиме, средње слово, име): Трговчевић-Митровић М. Љубинка; Мишић Д. Саша 
Статус предмета: Обавезан 
Број ЕСПБ: 6 
Услов: 
Циљ предмета: 
Садржај курса је политичка историја света у 20. веку. Тежиште је на историји Европе као простору 
најзначајнијих процеса који су обележили савремено доба. Окосница 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.   
Исход предмета: 
Курс је замишљен као општеобразовни који омогућава разумевање политичких, друштвених и културних 
процеса ужег трајања. Пре свега, свест о историјском контексту  у коме су настајале политичке теорије и 
идеологије, различите културе и цивилизације, државни и економски системи, што је утицало на односе 
између људи, заједница и држава производећи сукобе или сарадњу. Тиме је историја као чињеница 
културе неопходна за разумевање како прошлог тако и савременог света.  
Садржај предмета 
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 деколонизације и искуства постколонијализма. Државе `благостања`. Кризе и нови изазови (1968-
1989). Нестанак биполарног света. 
Практична настава: Вежбе, Други облици наставе, Студијски истраживачки рад 
Литература: 
         Основна: 

1. E.Hobsbawm, Doba ekstrema. Kratki 20. vek 1914-1991, Beograd 2002, 23-375. 
2. M. Đorđević, Ž. Gudac, Savremena politička istorija, Beograd 1996. 

Допунска: 

1. Вoлтер Лакер, Историја Европе 1945-1992, Београд 1999, 23-197, 363-506, 617-685;  
2. Андреј Митровић, Време нетрпељивих. Политичка историја великих држава Европе 1919-1939, 

Подгорица 1998, 17-299. 
Број часова активне наставе Остали часови 
Предавања: 
3 

Вежбе: 
1 

Други облици наставе: Студијски 
истраживачки рад: 

Методе извођења наставе 
Предавања 3 часа недељно и вежбе-семинар (1 час недељно, тј. 2 часа сваке друге недеље). 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 (максимални број поена 100) 
Предиспитне обавезе поена Завршни испит  поена 
колоквијум-и 25 активност у току 

предавања 
10 

семинар-и 15 усмени испт 50 
 
 
 


