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Циљ предмета 
Предмет даје уводна знања о међународним односима, покушавајући да на најбољи начин прикаже „међуигру“ 
теорије, праксе и историје. Проучавањем структура и процеса, односно узимањем у обзир и трајних особености и 
сталних промена које одликују међународне односе, ова дисциплина се бави и питањима субјеката и чинилаца 
међународних односа, проучавањем међународног система, равнотежом снага и колективном безбедношћу. У срцу 
ове дисциплине налазе се питања рата и мира, њихови узроци, историјат и последице. У том смислу проучавају се 
узроци и последице неких од најважнијих ратова у историји као што су Пелопонески рат, Први и Други светски рат, 
те Хладни рат. Посебна пажња се поклања и анализи савремених међународних односа, као и новим изазовима и 
претњама са којима се њихови актери данас суочавају. 
Исход предмета  
Слушаоци овог предмета ће бити оспособљени да: - користе стручну литературу из области међународних односа; - 
употребљавају стечена знања о основним категоријама из теорије и праксе међународних односа у смишљању 
аргумената као и решавању проблема унутар истраживачког поља међународних односа; - тумаче и прикупљају 
потребне податке из ове области: - додатно развију способност критичког и самокритичког мишљења и приступа; - 
наставе даље усавршавање из области међународних односа 
Садржај предмета 
Промењена природа науке о међународним односима: од међународних односа и међународне политике ка светској 
политици; Појам, предмет и метод науке о међународним односима; Како разумевати међународне односе: 
међународни односи као међуигра између теорије и стварности (три главне теорије међународних односа на почетку 
21. века – реализам, либерализам конструктивизам); Геополитичка схватања међународних односа; Међународни 
системи: појам, историјат, структуре и процеси; Субјекти (стари и нови) међународних односа; Међународно право и 
морал у међународним односима; Ратови (стари и нови) у међународним односима; Равнотежа снага: појам, значај, 
историјат, противречности, перспективе; Колективна безбедност: појам, значај, историјат, противречности, 
перспективе; Моћ у међународним односима; „од топова и златних полуга до информатичке револуције“; Структура 
и распоред моћи у међународним односима на почетку 21. века; „Амерички колос и његови изазивачи“ на почетку 21. 
века; Стратегије и стратешко мишљење у међународним односима; Различита виђења света после Хладног рата; 
Међународни односи после Хладног рата: између трајних одлика и сталних промена  
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Методе извођења наставе 
Оцена знања (максимални број поена 100) 

Предиспитне обавезе поена Завршни испит  поена 
активност у току предавања 40 писани испит 60 


