
Табела 5.1 Спецификација  предмета  на студијском програму докторских студија 

Назив предмета: Социјални капитал, партиципација и друштвене промене 

Наставник или наставници: Павловић Д. Вукашин, Стојиљковић Б. Зоран  

Статус предмета:  Изборни  

Број ЕСПБ: 10 

Услов: 

Циљ предмета У фокусу анализе су стратегије и тактике ненасилних промена,односно   

процеси и актери консолидовања демократије. Основни циљ предмета је да омогући 

критичку анализу релације која се успоставља између:(поданичке/партиципативне) 

политичке културе, (не)развијеног социјалног и политичког капитала грађана, облика и 

нивоа њихове политичке партиципације и успостављања ( „мањкаве“ и/или 

партиципативне, делиберативне) демократије. Ради се неспорно о за политсоциолошка 

истраживања кључној теми. 
Исход предмета Курс пружа теоријско-епистемолошка  и аналитичка, емпиријска знања и 

увиде у студиј социјалног капитала , политичкокултурних вредности, посебно политичког 

(не)поверења  и партиципације. Сврха курса је да полазнике- студенте докторских студија 

оспособи за самостална истраживања и научно – истраживачки рад   

Садржај предмета : (1) Политичке димензије социјалног капитала, (2) Повезујући и 

премошћујући социјални капитал, (3) Политичко поверење, (4) Политичка култура и 

политичка партиципација , (5) Социјални расцепи и политичко-културне поделе (6) 

Средства и актери политике, (7) Политичка и изборна апстиненција, (8) Системски 

конфликти (криза, рат, револуција) и друштвене промене, (9) Цивилне и политичке 

стратегије промена, (10) Ненасилне друштвене промене – стратегије, тактике и методе, (11) 

Ефекти промена : мапирање и мерење демократије, (12) Партиципација и партиципативна 

демократија , (13) Политички и цивилни радикализам; (14) Израда нацрта пројекта 

истраживања    

Препоручена литература Габриел Алмонд, Сидни Верба, Цивилна култура, Политичка 

култура, Загреб, 2000, Benjamin Barber, Strong Democracy- Participatory Politics for a New 

Age, University of California Press, Anthony H. Birch, The concepts and theories of modern 

democracy, Routledge, New York, 2007; Civil Society Participation in European and Global 

Governance- A Cure for the Democratic Deficit? (ed.) Jens Steffek, Claudia Kissling, Partizia 

Nanz, Palgrave Macmillan, 2008, John Dryzek, Deliberative Democracy and Beyond- Liberals, 

Critics, Contestations, Oxford University Press, 2000,Вукашин Павловић, Држава и друштво, 

Чигоја штампа, Београд, 2011, Patnam, Robert D. (2008) Kuglati sam: slom i obnova američke 

zajednice. Novi Sad: Mediterran Publishing; Putnam, Robert D. (2003) Kako demokraciju učiniti 

djelotvornom: Civilne tradiije u modernoj Italiji. Zagreb: Fakultet političkih znanosti Sveučilišta 

u Zagrebu;Зоран Стојиљковић (2013), Корупција и слаба држава, у Филозофија и друштво, 

Београд, 1/2013, Serbia Between Electoral Authoritarianism and Consolidated Democracy 

(2012), у Serbian Political Thought, Year IV, Vol 5, No 4, pp 5-21. "Статус" демократије и 

претпоставке и услови њеног укорењивања и консолидације у Србији у Годишњак ФПН, 

бр. 2, Београд, стр.73-92.  Зоран Стојиљковић (2010), Прилог истраживању социјалног 

капитала, у: Годишњак ФПН,бр. 4, Београд стр.77-97,  

Број часова  активне 

наставе 

предавања: 4 Студијски истраживачки рад: 3 

Методе извођења наставе  

предавања, презентације сираживања, радионице 

Оцена  знања (максимални број поена 100) 

 

 


