
Табела 5.2 Спецификација предмета

Основне академске студије политикологијеСтудијски програм:

Назив предмета: Политички системи земаља источне и југоисточне Азије

Број ЕСПБ: 6
Статус предмета: Изборни

Услов:
Циљ предмета
Курс Политички системи земаља источне и југоисточне азије посвећен је анализи и упоредном проучавању природе, карактера и 
начина функционисања савремених политичких система, процеса и тенденција развоја у земљама региона Источне Азије (Кина, 
Јапан, Северна Кореја и Јужна Кореја) и Југоисточне Азије (Индонезија, Малезија, Сингапур, Тајланд, Филипини, Вијетнам, 
Камбоџа, Бурма, Брунеји и Лаос). Посебан фокус упоредне анализе биће усмерен на проучавању и пропитивању азијског модела 
власти и демократије ("азијске вредности"). Курс треба да омогући савладавање основних претпоставки које су битне за 
разумевање суштине и морфологије азијске политике, посебно у контексту савремених процеса глобализације и демократизације.
Циљ курса је да упозна студенте са институционалном структуром власти (хоризонталном и вертикалном), моделом система 
(демократија/аутократија), као и са основним политичким актерима (држава, партије, избори, армија, интертесне групе, итд.) који
детерминишу и профилишу политичке системе.

Исход предмета
Упознавање студената са организационо-институционалном структуром власти и процесом демократизације једне 
велике и утицајне групе земаља региона источне и југоисточне Азије. Применом упоредног, регионалног и 
критичког приступа студенти ће моћи да стекну  знања о основним обележјма и компаративним 
предностима/манама политичких система земаља два посматрана региона, али и држава унутар једног региона. 
Стечена знања и савладавање технике упоредног пропитивања и анализе политичких система земаља два изузетно
динамична региона представљају добар основ за практичну примену истих приликом посматрања других региона у
свету, посебно региона југоисточне Европе.

Садржај предмета

Литература
а) основна
1. "Савремени политички системи земаља Југоисточне Азије", Службени гласник, Београд, 2007.
2. “Милитаризам”, Енциклопедија политичке културе, Савремена администрација,
    Београд, 1993, стр. 663-668.
б) допунска
1. Миодраг Јовичић, Велики уставни системи, ИРО Светозар Марковић, Београд, 1984. ("Уставни систем Кине", стр.
265-320)
2. Филип Лово, Велике савремене демократије, Издавачка књижарница Зорана Стојановића, Сремски Карловци-
Нови Сад, 1999, ("Јапан", стр. 333-362).

Методе извођења наставе:
предавања; вежбе; завршни рад

Оцена знања
активност у току предавања 10; колоквијуми 30; семинари 10; усмени испит 50;

др Крстић Ж. Зоран;  Бељинац Р. Никола

Врста и ниво студија: основне академске студије

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

Наставници:

3

Теоријска настава
Студије упоредне политике: Источна и Југоисточна Азија (приступи, методе и класификације); Природа и карактер
политичке власти и државе у Азији; Модел и обележја демократије у Азији – концепт "азијских вредности"; 
Парламентарне, председничке и полупредседничке демократије: Јапан, Индонезија, Јужна Кореја, Филипини и 
Тајланд; Семидемократски политички режими Малезије, Сингапура и Камбоџе; Милитаристички и монархистички 
режими Бурме и Брунеја; Основна обележја парламентарног система царевине Јапан; Савремени политички систем
Јужне Кореје; Основне карактеристике политичког система Индонезије и Филипина; Просоцијалистички политички 
системи (Кина, Северна Кореја, Лаос, Вијетнам); Основне одлике политичког система НР Кине; Могућности и 
претпоставке демократизације у Источној и Југоисточној Азији; Глобализација, регионализација и демократизација
у Азији
Практична настава:Вежбе, Други облици наставе, Студијски истраживачки рад


