Табела 5.2 Спецификација предмета
Студијски програм/студијски програми: ОАС политик; ОАС међународне пол; ОАС новинарства; ОАС соц.
пол. и соц. рада
Врста и ниво студија: основне академске студије
Назив предмета: Политикологија религије
Наставник (презиме, средње слово, име): Јевтић С. Мирољуб, Антић М. Велизар, Вековић Д. Марко
Статус предмета: Обавезан
Број ЕСПБ :6
Услов:
Циљ: Циљ курса јесте да да основна знања о најважнијим светским религијама. Да изложи основе њихових
учења, покаже како су распоређене на земаљској кугли и како се врши религијско прекомпоновање света као
последица миграција. Затим да изложи основе учења тих религија о политици, уз анализирање најважнијих
политичких категорија онако како их религије виде.
Исход предмета: Исход учења би требало да буде познавање религија и религијских политичких учења. Како
је религија увек била неодвојива од политике, а то је посебно истакнуто данас и то у случајевима свих великих
религија, то би се дипломирани политиколози оспособили да разумеју како религија у конкретним условима
српског друштва утиче на креирање политичких ставова и на политички живот. Али исто тако и како религија
утиче на међународна политичка кретања. Стање рата и мира, глобализацију, људска права итд.
Садржај предмета:
Теоријска настава
1. Уводна разматрања; 2. Јудаизам; 3. Хришћанство: Православље, Римокатолицизам, Протестантизам; 4.
Ислам; 5. Хиндуизам; Будизам; Шинтоизам; Конфучијанизам; 6. Општи однос религије и политике; 7. Религија
и држава; 8. Религија, народ и нација; 9. Религијско схватање насиља и ненасиља, рата и мира; 10. Религија и
политичка толеранција; 11. Религија и политичка интеграција; 12. Религије и политичко организовање; 13.
Политичка криза у другој половини ХХ века и обнова утицаја религије на политички живот; 14. Општи услови
обнове религиозности: Друштвена и економска криза, криза вредности, распад марксистичког погледа на свет;
ревитализација традиционалних религија; Појава нових религиозних покрета: Њу ејџа, Сајентологије, Мунове
цркве, Сатанизма; Однос модерне државе према новим религиозним покретима; Утицај религије на понашање
великих сила, пример САД; Место религије у политичком животу пост-комунистичких друштава.
Практична настава
Вежбе, Други облици наставе, Студијски истраживачки рад
Литература
а) основна, до 400 стр.
1. Енциклопедија живих религија (Само одреднице које се односе на теме из силабуса) Нолит, Београд, више
издања
2. Мирољуб Јевтић, Политикологија религије – Центар за проучавање религије и верску толеранцију, Београд,
2009.
б) допунска (необавезна)
− Библија, Куран, Талмуд, Бхагавад-гита
− часопис ''Политикологија религије''
Остали часови
Број часова активне наставе
Предавања:
Вежбе:
Други облици наставе:
Студијски
2
2
истраживачки рад:
Методе извођења наставе
предавања; вежбе; завршни рад
Оцена знања (максимални број поена 100)
Завршни испит
Предиспитне обавезе
поена
поена
активност у току предавања
10
писани испит
практична настава
усмени испт
60
колоквијум-и
30
..........
семинар-и
Начин провере знања могу бити различити наведено у табели су само неке опције: (писани испити, усмени
испит, презентација пројекта, семинари итд......)

