
Табела 5.2 Спецификација предмета

Основне академске студије политикологијеСтудијски програм:

Назив предмета: Култура људских права

Број ЕСПБ: 6
Статус предмета: Изборни

Услов:
Циљ предмета
Курс се састоји из три концептуално повезана дела. Први део курса бави се основим проблемима теорија о људским
правима. Три кључна проблема односе се на оправдање, садржај и сукобе појединих права.. У другом делу курса 
студенти ће бавити садржајем појединачних права и механизмима њихове заштите. Посебна пажња биће посвећена
разматрању права у граничним случајевима, у којима поједина права долазе у сукоб. У трећем делу курса биће 
разматран однос људских права, културе и политике. Унапређење и заштита права, без одређених и културних и 
политичких претпоставки, показују се као слаба конструкција која се често претвара у празну реторику.
Циљ курса јесте да се покаже да људска права јесу велика цивилизацијска тековина која захтева пажљиву 
моралну, правну и политичку артикулацију, која се, без културног империјализма, може укоренити у различитим 
културама.
Исход предмета
На крају курса од студента се очекује да
- Унапреди разумевање људских права, њиховог значаја и улоге у сложеним друштвима
- Разуме и разликује моране, културне и политичке претпоставке на којима се заснивају људска права
- Разуме и разликује различите типове људских права и процењује њихову појединачнун вредност
- Самостално и критички процењује аргументацију и користи литературу везану за људска права
- Самостално истражује и процењује случајеве у којима постоји кршење или сукоб права и добро познаје 
механизме заштите права
- Може да теоријски артикулише и одбрани своје становиште у вези са појединим правима
Садржај предмета

Литература
а) основна
Литература ће се састојати од Збирке текстова која ће садржавати следеће наслове:
Ђорђе Павићевић - Увод: култура људских права; Прокопијевић, Мирослав (1996): Људска права, у: Људска права,
ур. Мирослав Прокопијевић, ИЕС/Београд, стр. 1-32; Баррy Норман: Модерна политичка теорија, Службени 
гласник/Београд, погл. 9; Плант, Раyмонд (2002): Права и држава, у: Сувремена политичка мисао, стр. 317 – 366; 
Сен, Амартја  (2002):  Култура и људска права, у: Развој као слобода, Филип Вишњић/Београд, стр. 269 – 292; 
Елмонд Брандс, Права, у: Увод у етику, прир. Петер Сингер, стр. 375 – 389; Ворен, Мери Ен; Абортус, у: Увод у 
етику, прир. Петер Сингер, стр. 437 –  452; Окин, Сузан Молер, Правда и полни систем, Савремена политичка 
филозофија, 408 – 416; Грајан, Лари, Животиње, у: Увод у етику, прир. Петер Сингер, стр. 493 –  507; Кимлика, 
Вил, Мултикултурно грађанство, поглавља 3 и 4.; Хабермас, Јирген: Национални принцип – Право на отцепљење?,
Нова српска политичка мисао, 3-4/1997, стр. 37-46; Isensee, Joseph, Основна права и демокрација, у: Држава, 
устав и демокрација, стр. 179-202; Матуловић, Миомир (1996): Људска права, стр. 197- 205 и 209 – 227.; Збирка 
докумената о људским правима

Методе извођења наставе:
предавања; вежбе;

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

др Павићевић М. Ђорђе; мр Спасојевић Д. Душан

Врста и ниво студија: основне академске студије

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

Наставници:

3

Теоријска настава
Уводни час: људска права кроз историју; Концептуализација људских права; Природа права: права, морал и 
култура
Природа права: могу ли се права ограничити; Субјекти права: индивидуална и групна права; Субјекти обавезе: 
други појединц, друштво и држава; Типологија права; Права у споровима: абортус, сексуални избор, права 
нерођених, животиња; Људска права у ванредним ситуацијама; Заштита права: права и устав; Заштита права: 
људска права у међународним односима; Права и политика; Права и демократија: људска права, политичка 
репрезентација, аутономија и сецесија
Практична настава:Вежбе, Други облици наставе, Студијски истраживачки рад


