
Табела 5.2 Спецификација предмета  

Студијски програм/студијски програми: МАС политик. - демократија и демократизација 

Врста и ниво студија: Мастер академске студије 

Назив предмета: Мултикултурализам и демократија 

Наставник (презиме, средње слово, име): Ивана А. Спасић, Никола Р. Бељинац 

Статус предмета: Изборни 

Број ЕСПБ: 6 

Услов: 

Циљ предмета  Основни циљ предмета је да студентима пружи адеквантан корпус знања и вештина 

неопходних за самостално разумевање питања о односу демократског грађанства и јавног признања 

културних разлика. Студентима ће бити представљени захтеви које присталице мултикултурализма 

упућују институцијама савремене демократске државе, као и статус и домашај демократског одговора на 

овај тип изазова. У фокусу ће бити разматрање начина на који нормативни захтеви мултикултарализма 

мењају и надограђују демократску компоненту савремене државе. 

Исход предмета  Очекује се да студенти: препознају, разумеју и тумаче основне идеје најутицајних 

политичких теоретичара који  су се бавили питањима и проблемима јавног признања посебних идентитета; 

идентификују основне тачке спорења између учесника у теоријској дебати о границама 

мултикултурализма; критички анализирају и вреднују аргументе заговорника и противника политике 

признања као и да сами развију структуру аргумента; квалификовано дискутују о теоријским и 

практичним импликацијама мултикултурне редефиниције демократског грађанства; науче да 

употребљавају стечена теоријска знања у анализи јавних политика усмерених на (не)признање културне 

разноликости. 

Садржај предмета 

Теоријска настава: Основне поставке нормативног мултикултурализма; Либерална и демократска теорија 

грађанства; Мултикултурно и демократско грађанство; Типологија културних мањина; Култура и 

идентитет; Колективна права; Политички либерализам; Политика разлике; Политика признања и права 

другог; Егалитарна критика мултикултурализма; Мултикултурализам и концепт политичког 

представљања; Јавне политике и политичке структуре мултикултурализма. 

Литература Изворна (обавезна) литература: Милан Подунавац, Политика признања и демократско 

грађанство, у: Политичка мисао, Загреб, 2010, стр: 37-53;  Милан Подунавац, Принцип грађанства и 

поредак политике, Чигоја штампа, београд, 2001, стр. 41-57; Фред Долмеар, Демократија и 

мултикултурализам, превео Слободан Дивјак у: Нација, култура и грађанство, Службени лист СРЈ, 

Београд, 2002, стр. 303-323;  Јирген Хабермас, Грађанство и национални идентитет: нека размишљања о 

будућности Европе, превео Слободан Дивјак у: Нација, култура и грађанство, Службени лист СРЈ, 

Београд, 2002, стр. 35-47; Ејми Гатман (ур.), Мултикултурализам, Центар за мултикултуралност, Нови 

Сад, 2003, стр. 15-33, 69-134, Чарлс Тејлор, Политика признања, у: Мултикултурализам, Ејми Гатман (ур.), 

Мултикултурализам, Центар за мултикултуралност, Нови Сад, 2003, стр. 34-68; Ирис Мерион Јанг, 

Праведност и политика разлике, Наклада Јесенски и Турк, Загреб, 2005, стр. 9-53; Ирис Мерион Јанг, Вил 

Кимлика, Мултикултурно грађанство, Центар за мултикултуралност, Нови Сад, 2002; Џон Ролс, 

Политички либерализам, Филип Вишњић, Београд, 1998; Брајан Бери, Култура и једнакост: егалитарна 

критика мултикултурализма, Наклада Јесенски и турк, Загреб, 2006, стр. 3-75. 

Број часова активне наставе Остали часови 

Предавања: 

2 

Вежбе: 

2 

Други облици наставе: Студијски 

истраживачки рад: 

 

Методе извођења наставе: Предавање, вежбе, акадамске дебате, писање есеја 

Оцена знања (максимални број поена 100) 

Предиспитне обавезе поена Завршни испит  поена 

Вежбе 20 писани испит  

Писање есеја 30 усмени испт 50 

  ..........  

    

Начин провере знања могу бити различити наведено у табели су само неке опције: (писани испити, усмени 

испит, презентација пројекта, семинари итд......) 

Максимална дужина 1 страница А4 формата 

 

 


