
 

Студијски програми: МАС политик. – пол. аналитика и менаџмент у пол., МАС политик. – еко. пол. 

Врста и ниво студија: Мастер академске студије 

Назив предмета: Глобализација и савремено друштво 

Наставник (Презиме, средње слово, име): Павловић Д. Вукашин,  Лончар М. Јелена 

Статус предмета: Изборни 

Број ЕСПБ: 6 

Услов: 

Циљ предмета 

У средишту пажње курса је планетарни процес глобализације, различита тумачења његове природе и последица, као и 

детаљно разматрање економске, политичке, технолошке, еколошке и културне међузависности света. Посебно ће се 

разматрати актери глобализације, као и облици њеног оспоравања. Пружиће се реалистичка слика глобалних процеса 

која обухвата њен противречан карактер као и противречне учинке, али ће се истовремено изложити и аргументација у 

прилог нужности стваралачког прилагођавања глобализацији нарочито малих (полу)периферних земаља. Оцртавање 

широке светске сцене  обухватиће и нове сукобе које глобализација доноси, као и њен мировни потенцијал.  

Циљеви курса су да омогући ближе поимање великих процеса који мењају мапу света,  да се разлучи објективни, 

незаустављив процес од његове историјске форме, да се схвате неравномерности и сложени заплети који доносе нове 

сукобе и слабе демократију на глобалном нивоу.   

 

Исход предмета  

Студенти ће на основу увида у противречан и сложен карактер глобализације, освојити могућност да превладају, 

"теоријски национализам" (У. Бек), препознавајући интеракцију унутрашњих и спољних сила у обликовању појединих 

друштва.  Студенти ће посебно постати свесни конфликтног потенцијала глобализације и упознати се са карактером 

нових конфликта који су се појавили на светској сцени(од тзв. постмодерног рата, до сукоба око ресурса). На темељу 

увида у многоструке димензије глобализације студенти ће јасније сагледавати структуралне претпоставке мира (јачање 

глобалне демократије, превладавање драматичног јаза између богатих и сиромашних, итд.) као и могуће правце 

стратешког размишљања који могу да обезбеди мир и развој Србији у ери глобализације.  

 

Садржај предмета 

Теоријска настава 

Шта је глобализација -теоријске контроверзе; Велики процеси интеграције - нова међузависност света: технолошки 

аспекти; Еколошки и демографски аспекти; Стварање глобалне економије; Политички аспекти глобализације;  

Културни аспекти; Актери глобализације; Глобализација и регионализације; Противречности владајуће форме 

глобализације; Алтернативна глобализација;  Глобални тероризам и тотални рат;  Рат око ресурса; Сукоб цивилизација 

Практична настава:Вежбе, Други облици наставе, Студијски истраживачки рад 

Србија пред изазовом глобализације (колективни рад студената) 

Литература  

а) основна 

1.  Јан Арт Шолте (2009), Глобализација- критички увод, Подгорица: ЦИД 

2. Мирослав Печујлић и Радмила Накарада, Вукашин Павловић, Изазови глобализације и стваралачког прилагођавања, 

(215 стр.) (у штампи) 

3. Мирослав Печујлић, Радмила Накарада: Доба глобализације (265стр.) (у штампи) 

б) допунска 

1. John Baylis, S. Smith (eds) (2005) Globalization of World Politics, Oxford University Press. 

2. Louise Amoore (ed) (2005) The Global Resistance Reader, Routledge, London. 

Број часова  активне наставе: 5 Остали часови 

Предавања: 

2 

Вежбе: 

1 

Други облици наставе: Студијски 

истраживачки рад: 1 

Методе извођења наставе 

Предавања, панел дискусије, вежбе у виду дискусија студената на основу питања и предлога (из уџбеника) с којим 

свако предавање завршава.   

Оцена  знања (максимални број поена 100) 

Предиспитне обавезе поена Завршни испит  поена 

активност у току предавања 30 писмени испит  

практична настава  усмени испт 55 

колоквијум-и 15 ..........  

семинар-и    


