
Табела 5.1 Спецификација  предмета  на студијском програму докторских студија 

 

Назив предмета: Истраживања политичке културе - теоријски и истраживачки приступи 

Наставник или наставници: Васовић Д. Мирјана, Бешић Љ. Милош 

Статус предмета: Изборни 

Број ЕСПБ: 10 

Услов: 

Циљ предмета Представити  основне теоријске моделе и емпиријске приступе карактеристичне за 

област проучавања политичке културе .Осветлити улогу и значај (у теоријском и емпиријском 

смислу) концепта социокултурних вредности у анализи феномена (политичке културе) и 

медија.Пружити критички преглед најзначајнијих компаративних студија политичке културе (у 

свету, Европи и у нас) и указати на импликације њихових налаза за разумевање културних 

феномена уопште, за објашњење савремених трендова друштвеног развоја, односно за тумачење 

понашања људи унутар различитих политичких система и култура. Представљање и критичка 

анализа налаза емпиријских истраживања политичког понашања у оквиру различитих политичких 

култура (укључујући нашу), а посебно оних која се односе на понашање бирача (изборно понашање)  

Исход предмета Упознавање са теоријским и истраживачким приступима у проучавању 

социополитичких вредности и ставова који дефинишу поједине политичке културе; политичког 

понашања уопште, односно изборног понашања. Упознавање са процесима социјализације 

политичког понашања (на микро и макро нивоу), његовим облицима манифестовања у оквиру 

различитих друштвених и политичких система, основним социјалним и социопсихолошким 

корелатима, као и ефектима на обликовање специфичне политичке културе. Посебан очекивани 

исход курса је упознавање студената са начинима операционализације и могућностима примене 

основних операционалних појмова у емпиријским (квантитативним и квалитативним) 

истраживањима бирачког понашања, у склопу  најзначајнијих компаративних истраживања 

политичких култура.   

Садржај предмета Политичка култура и политичко понашање. Теоријски приступи и модели 

проучавања политичког понашања. Изборно понашање (понашање бирача) – теоријски приступи и 

модели.Политичка социјализација и политичко понашање. Међукултурне студије вредности 

(Хофстед, Шварц, Инглехарт...). Емпиријска истраживања вредности у нашој политичкој култури 

(Пантић, Кузмановић, Павловић, Васовић). Структурални фактори и корелати политичког 

понашања. Социјалнопсихолошки корелати политичког понашања. Конвенционална и 

неконвенционална политичка партиципација.Квантитативан приступ изучавању политичког 

(изборног) понашања (предности и недостаци); Квалитативне методе истраживања политичког 

(изборног) понашања.  Политичко понашање (компаративна перспектива). Промене политичке 

културе. 

Препоручена литература Evans, Jocelyn A., (2004) Voters and Voting: An introduction, Sage, 
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advanced industrial societies. Princeton: Princeton Univ. Press.Inglehart, R. (1997) Modernization and 

Postmodernization: Cultural, economical and political change in 43 societies. Princeton: Princeton Univ. 

Press.Kitschelt, Herbert et alt., (1999) Post-Communist Party Systems, Cambridge University Press, 

Edinbourgh.Komar, O. (2012), Birači u Crnoj Gori: faktori izbora i partijske identifikacije, Čigoja i FPN, 

Beograd.Pantić, D and Pavlović, Z. (2009) Political Culture of Voters in Serbia. Belgrade, Institute of 
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Број часова  активне 

наставе   

предавања:  4 Студијски истраживачки рад: 3 

 

Методе извођења наставе Предавања, студентски прикази и презентације, дискусија 

 

Оцена  знања (максимални број поена 100) 

 


