
Табела 5.2 Спецификација предмета

Основне академске студије политикологијеСтудијски програм:

Назив предмета: Феноменологија насиља

Број ЕСПБ: 6
Статус предмета: Изборни

Услов:
Циљ предмета
Феноменологија насиља је један од фундаметналних предмета образовног профила дипломских (мастер) студија 
образовног профила Политичко насиље и држава. Као уводни предмет има за циљ да упозна студенте са 
феноменима који спадају у област политичког насиља. Током једног семестра студенти ће се путем предавања и 
вежби упознати са теоријском концептуализацијом појма политичког насиља, његових врста и појавних облика (али
и примера насилног политичког деловања у историји и савременој пракси), различитих школа мишљења о узроцима
и основама политичког насиља, као и могућностима превазилажења насилних облика политичког деловања.

Исход предмета
Рад на овом предмету унапређује способност студената да интегришу знање, решавају сложене проблеме и да 
расуђују на основу доступних информација које садрже промишљања о друштвеним и етичким одговорностима 
повезаним са применом њиховог знања и судова.

Садржај предмета

Литература
а) основна
Симеуновић, Драган, Феноменологија насиља, Наука и друштво, Београд, 2007.
Симеуновић, Драган, Политичко насиље, Београд : Радничка штампа, 1989 (стр. 6 – 208)

Методе извођења наставе:
предавања; вежбе;

Оцена знања
активност у току предавања 10; колоквијуми 40; усмени испит 50;

др Симеуновић М. Драган; мр Дамњановић С. Ивана

Врста и ниво студија: основне академске студије

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

Наставници:

3

Теоријска настава
Појам насиља; Појам политичког насиља; Узроци и основе политичког насиља; Врсте политичког насиља; Облици 
политичког насиља: основни и сложени облици политичког насиља и њихов однос; Основни облици политичког 
насиља: претња силом, принуда, притисак; Основни облици политичког насиља: психофизичко злостављање, 
политичко убиство, атентат, диверзија; Сложени облици политичког насиља: насилни протести (нереди, немири, 
побуне); Сложени облици политичког насиља: субверзија, репресија, репресалија; Сложени облици политичког 
насиља: терор, тероризам; Сложени облици политичког насиља: устанак и рат; Будућност политичког насиља – да
ли је могуће превазилажење политичког насиља
Практична настава:Вежбе, Други облици наставе, Студијски истраживачки рад


