
 

Студијски програм/студијски програми : Међународне студије 
Врста и ниво студија:  Основне академске студије 
Назив предмета:  Савремена дипломатија  
Наставник (Презиме, средње слово, име):  проф. др Стефановић Д. Јелица 
Статус предмета: Обавезан 
Број ЕСПБ: 5 
Услов: 
Циљ предмета 
Проучавају се савремена подешавања система дипломатије и начини на које овај систем последњих деценија решава кључне проблеме 
репродукције међународног друштва изазване умрежавањем истовремених и узајамно супротних измена светског друштва. Циљ је да се 
испита данашње одвијање сва три кључна процеса представљања, комуникације и репродукције међународног друштва, чије међусобно 
деловање конституише постојећи систем дипломатије. Стичу се знања о процесима прилагођавања структура, институција, процедура и 
правила система дипломатије измењеним потребама репродукције међународног друштва. Подробно се истражује функционисање 
савремене билатералне и мултилатералне дипломатије и целина функционисања савременог дипломатског система. Продубљено се 
упознају дипломатске праксе традиционалних актера у старим и новим областима дипломатског деловања. Анализирају се захтеви, 
начини и средстава укључивања учесника светског друштва у систем дипломатије. Прати се функционисање система дипломатије у 
редовним стањима и кризама. 
Исход предмета  
Студенти ће бити у стању да разумеју: ◘ измене у глобалном систему, ◘ њихов утицај на промене система дипломатије, као и на ◘ 
политику, организацију, циљеве, начине и средства дипломатског деловања  држава,  међувладиних организација,  
транснационалних фирми,  невладиних организација и  глобалних медија. Овладаће вештинама: ► неопходним за конзуларну 
заштиту грађана у кризама и великим несрећама; ► преговарања, ► односа са медијима, ► дипломатског деловања у контексту 
мултилатералне дипломатије, ► умрежавања са невладиним учесницима и повезивања и интегрисања са приватним учесницима у 
дипломатском деловању на више колосека. Постигнута знања и вештине омогућавају успешно укључивање и у рад националне 
дипломатске службе и у све значајније дипломатско деловање невладиних актера. 
Садржај предмета 
Теоријска настава 
Ново подешавање дипломатије,    Теоријска анализа дипломатије у кибер добу,    Ко су дипломате и дипломатски принципали 
данас?,    Промене у националним дипломатским системима: измене у централама,   Промене у националним дипломатским 
системима: измене у дипломатској мрежи,    Да ли настајући дипломатски систем ЕУ мења дипломатију?,    Дипломатско 
преговарање и посредовање,    Глобалне, регионалне и субрегионалне дипломатске структуре и процеси,    Реформа 
међународних организација: УН и ОЕБС,    Међународна економска дипломатија 
Каква је клима у «зеленој дипломатији»?,    Шта је на дневном реду дипломатије људских права?,     Превенција сукоба и 
дипломатско решавање међународних криза 
Практична настава:Вежбе, Други облици наставе, Студијски истраживачки рад 
Литература  
а) основна (укупно 380 страница) 
1. Јелица Стефановић, Дипломатија уз шољу чаја, Београд: ФПН, 2005 (основе предавања и примери за припрему учешћа на  
вежбама ) (ук. 150) и Повер Поинт слајдови (13×24)      2. Geoff R. Berridge, Дипломација, Загреб: Факултет политичких  
знаности Свеучилишта у Загребу (Библиотека политичка мисао) Свезак 49, 2004: 230. (ук. 230)  
 б) допунска 
1. Савремена дипломатија (зборник страних текстова за припрему наставе) избор и превод Јелица Стефановић (ук. 70).  
2. Станко Ник, Дипломатски лексикон, Загреб: Барбат, 1999.      3. Станко Ник, Дипломација – методе и технике, Загреб: 
Барбат, 1997      4. Ralph George Feltham, Дипломатски приручник, Загреб: Наклада Задро, 1996.     5. Радован Вукадиновић, 
Политика и дипломација, Загреб: Отворено свеучилиште, 1994.     6. Давид Дашић, Дипломатија економска, мултилатерална и 
билатерална, Београд: Универзитет БК, 2003.     7. Дипломатија (зборник радова, приредио др. Ђорђе Н. Лопичић) Београд: 
ИП «Ваша књига», 2006: 187-208, 345-353, 369-381.    8. Миодраг Митић, Дипломатија: делатност, организација, вештина, 
професија, Београд: Завод за уџбенике и наставна средства, 1999; 9. Стеван Ђорђевић, Миодраг Митић, Дипломатско и 
конзуларно право, Београд: Службени лист СРЈ, 2000. 
Број часова  активне наставе Остали часови 
Предавања:  

3 
Вежбе: 

 1 
Други облици наставе: 
Проблемска дебата 1 (завршна у 
семестру) 

Студијски истраживачки рад: 
 2 (два пута током семстра) 

Методе извођења наставе: Предавања ,вежбе 
Оцена  знања (максимални број поена 100) 

Предиспитне обавезе поена Завршни испит  поена 
активност у току предавања 10+10 писмени испит  
практична настава  усмени испт 50 
колоквијум-и 10+20 ..........  
семинар-и    


