
Табела 5.2 Спецификација предмета

Основне академске студије политикологијеСтудијски програм:

Назив предмета: Политичка социологија

Број ЕСПБ: 8
Статус предмета: Обавезан

Услов:
Циљ предмета
Основни предмет политичке социологије је однос политике и друштва. Основна парадигма у овој дисциплини је 
дихотомија између државе и цивилног друштва. Отуда социологија државе и проблематика цивилног друштва 
представљају основна полазна тематска подручја. У оквиру теоријских темеља указује се на ренесансну 
републиканску традицију политичке социологије, на значај теорија друштвеног уговора за разумевање односа 
појединца, друштва и државе, на критику деспотизма и однос старих режима и демократије. Теоријски дијалог 
између Карла Маркса и Макса Вебера представља основу на којој је настала академска политичка социологија. У 
оквиру класичног доприноса проучава се политичка социологија елита и маса. Модерни развој политичке 
социологије изражава се у неколико основних тематских подручја: концепције политичке моћи; теорије интереса; 
друштвене и политичке промене; друштвени и политички покрети.
Исход предмета
Основни циљ предмета је да оспособи студента за синтетичко теоријско и аналитичко мишљење о кључним 
теоријским питањима односа друштва и политике. У оквиру предмета упоређују се класична и модерна становишта
о питањима која чине наставни садржај. Очекује се да ће на након савлађивања овог предмета студент стећи 
дубље разумевање противуречности савремене државе и цивилног друштва. Изучавање политичке социологије 
нуди увид у савремене теорије моћи, интереса, промена и конфликата и тиме оспособљава студента за анализу 
дубинских слојева политичког живота. Уз све ово, стичу се способности за објашњење динамике друштвених и 
политичких процеса.

Садржај предмета

Литература
а) Основна:
1.Вукашин Павловић, Цивилно друштво и демократија, 2006, Београд: Службени гласник,  200 страна
2.Кејт Неш, Савремена политичка социологија, 2006, Београд: Службени гласник, 50 страна
3. Зборник из политичке социологије,  (Ботомор, Диверже, Павловић, Становчић, Чупић, Орловић, Стојиљковић), у
штампи, 200 страна
4. Вукашин Павловић, Политичка моћ, Загреб: Политичка култура, 100 страна
5. Ридер: Теорије и модели демократије, 100 страна
б) Допунска
1. Адам Фергусон, Оглед о историји грађанског друштва, 2007, Београд: Службени гласник
2.Џон Кин, Цивилно друштво, 2003, Београд: Филип Вишњић
3.Клаус Офе, Модерност и држава, 1999, Београд: Филип Вишњић
4.Роберт Дал, Демократија и њени критичари, 1999, Подгорица: ЦИД
5.Ј. Линз и А. Степан, Демократска транзиција и консолидација, 1998,Београд: Филип Вишњић
6. Алберт Хиршман, Страсти и интереси, 1999, Београд: Филип Вишњић

Методе извођења наставе:
Предавања и вежбе

Оцена знања
активност у току предавања 10; усмени испит 40; колоквијуми 20; семинари 30.

др Павловић Д. Вукашин; др Орловић М. Славиша; мр Спасојевић Д. Душан

Врста и ниво студија: основне академске студије

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

Наставници:

4

Теоријска настава
Теоријски корени политичке социологије, Класични концепти цивилног друштва, Савремене концепције цивилнога
друштва, Класичне теорије  политичке моћи, Савремене теорије политичке моћи, Социологија елита, Социологија 
маса, Теорије интереса, Друштвене и политичке променем, Друштвени и политички конфликти, Већински и 
консенсуални модели демократије, Елитистичка и полиархијска демократија, Делиберативна, асоцијативна 
демократија и нове расправе
Практична настава:Вежбе, Други облици наставе, Студијски истраживачки рад


