
Табела 5.2 Спецификација  предмета  

Студијски програм/студијски програми : МАС Политикологије - Политиколошке студије 

религије, МАС политик. - пол. систем и привредни развој 

Врста и ниво студија: Мастер академске студије 

Назив предмета: Политичка учења великих религија 

Наставник (Презиме, средње слово, име): Мирољуб Јевтић 

Статус предмета:  обавезни 

Број ЕСПБ: 6 

Циљ курса је   да студенте упозна са  политичким учењима велихих религија. Да покаже  да 

религије поред  теолошке основе садрже и политичка учења. Посебно важно јесте да  студенте 

треба упознати са  чињеницом да   највећи бројх великих светских религија има у својој основи 

потпуну спрегу између религије и политике. Спрегу која је тако изражена да  није могуће извршти 

поделу на оно што је чисто   теолошко у односу на оно што је политичко .Студенте треба упознати 

како је хришћанство у томе смислу изузезак,  и у њему се религија и политика могу одвојити. 

Европоски религиолози су, не знајући ову чињеницу,  погрешно закључили да је  секуларизацију 

могуће остварити на идентичан нпр нпр у  Изреелу као и у Француској. А то изазива  озбиљне 

политичке последице 

Исход предмета  би требало да буде  да студенти     формирају своју професионалну личност тако 

да део ње буде   сазнање, да религија не може да не изазива политичке последице, без обзира шта 

ми лично мислили. Била нам религија симпатична или не, или да смо потпунио индиферентни  

према њој.  

Садржај предмета: Религијска политичка  учења као део  религијских доктрина;Религије у којима 

је  политика интегрисана у догму;Хришћанство као    изузетак; Политичке последице 

неполитичког учења хришћанства; Верска догма  као основа политичких   система; Разлике у 

догми као узрок  верских и политичких  конфликата; Догма-узрок различитог положаја 

припадника разних вера у мултиконфесионалном друштву ; Догматске основе различитог 

третирања полова ;Могућности међу религијског дијалога; Догматске основе међу религијског 

дијалога, хришћанства и ислама јудаизма;. Догматске основе међу религијског дијалога 

хришћанства  будизма  и хиндуизма;  Догматске основе међу религијског дијалога ислама, 

хиндуизма и будизма 

Литература; Мирољуб Јевтић,Политички односи и религија, Београд 2011,Политикологија 

религије, часопис;Politics and  Religion,APSA journal; Leroy S. Rouner, Religion, politics, and peace, 

University of Notre Dame Press, 1999;Evans M. Stanton, The theme is freedom : religion, politics, and 

the American tradition, Washington,1994;Kukan  M. Hassan, Religion, politics and power in Northern 

Nigeria, Spectrum Books, 1993;John L. Espozito, Islam in Asia : religion, politics, and society, Oxford 

University Press, 1987; Schotten, Peter M, Religion, politics, and the law : commentaries and 

controversies, Belmont : Wadsworth Pub. Co., 1996; Religion, politics, and society in South and 

Southeast Asia / edited by N.N. Vohra, J.N. Dixit ; with an introduction by Karan Singh. Delhi : Konark 

Publishers in association with India International Centre, 1998 

 Број часова активне наставе Остали 

часови Предавања:2 Вежбе:2 Други облици наставе:0  

Методе извођења наставе: Предавања, презентације (округли сто, дебате) 
 

Оцена  знања (максимални број поена 100) 

Предиспитне обавезе поена Завршни испит  поена 

активност у току предавања 10 писмени испит 40 

практична настава  усмени испт 20 

колоквијум-и  ..........  

семинар-и 30   

 

 

http://catalog.loc.gov/cgi-bin/Pwebrecon.cgi?SC=Author&SEQ=20130711031746&PID=oYjLvdHU60pwvDbQ5GOnk84QmIVtdh&SA=Schotten,+Peter+M.

