Табела 5.2 Спецификација предмета
Студијски програм/студијски програми: ОАС политик; ОАС новинарства; ОАС соц. пол. и соц. рада
Врста и ниво студија: основне академске студије
Назив предмета: Политичке идеологије
Наставник (презиме, средње слово, име): Вујачић Г. Илија, Павићевић Д. Владимир, Симендић Б.
Марко, Вранић М. Бојан
Статус предмета: обавезан
Број ЕСПБ: 6
Услов: Савремена политичка теорија или Историја модерне политичке мисли (П), Увод у политичку
теорију (М, Н, С)
Циљ предмета
Општи циљ предмета је да опреми студенте знањем, разумевањем, компетенцијама, вештинама и
аналитичким оруђима потребним за самостално критичко проучавање савремених идеолошких садржаја,
аргументовано критичко разматрање основних проблема политичке теорије примењених на различите
идеолошке садржаје и на анализу политичких поредака, идеја, вредности и проблема.
Исход предмета
На крају се очекује да студенти: (по)знају, разумеју и могу да користе основне идеолошке концепте у
анализи савремених политичких проблема, идеологија, институција и поредака; (препо)знају концепте и
идеје савремених политичких идеологија; могу да идентификују и процењују значај политичких
идеологија; развију способност да анализирају, промишљају и вреднују различите идеолошке системе,
поруке, језик и аргументацију и критики их процењују.
Садржај предмета
Теоријска настава Политичка теорија и политичка идеологија, Опште карактеристике, главне теме,
функције и типологија политичких идеологија, Политичка идеологија либерализма: порекло и општа
доктрина, Политичка идеологија либерализма: еволуција и основне варијанте, Политичка идеологија
конзервативизма: основна доктрина и варијанте, Политичка идеологија социјализма: порекло и основна
обележја економске и политичке доктрине, Марксизам, социјал-демократија и бољшевизам: еволуција и
основне варијанте социјалистичке доктрине у 19. и 20. веку, Анархизам као политичка идеологија:
порекло, еволуција и основне варијанте, Политички романтизам и његови антирационалистички корени,
Политичка идеологија национализма: доктрина и еволуција, Фашизам и национал-социјализам: економска
и политичка доктрина и организација друштва и државе, Политичке идеологије 21. века: (анти)глобализам,
феминизам, екологизам и религијски фундаментализам Практична настава: вежбе на којима се
анализирају разноврсни идеолошки садржаји и указује на њихове основне теме и најважније идеолошке
аспекте
Литература Славен Равлић, Свјетови идеологије, Политичка култура, Загреб/ЦИД, Подгорица, 2013.);
Илиjа Вуjачић, Политичка теориjа, ФПН и Чигоjа, Београд, 2002; Материјал за вежбе: К. Маркс - Ф.
Енгелс, Комунистички манифест, Комунист, Београд, 1976; Ернест Ренан, Шта је нација?; Е. Бернштајн,
Марксизам и ревизионизам; Б. Мусолини, Доктрина фашизма; пропагандни постери и филмови
Остали часови
Број часова активне наставе
Предавања: 3 Вежбе: 1
Други облици наставе:
Студијски истраживачки рад:
Методе извођења наставе предавања, вежбе, анализа идеолошких мотива у уметности, идеолошких
порука на постерима и деловања актера који су промовисали вредности различитих идеологија
Оцена знања (максимални број поена 100)
Предиспитне обавезе
поена
Завршни испит
поена
колоквијуми
50
усмени испит
40
вежбе
10

