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Табела 5.1 Спецификација  предмета  на студијском програму докторских студија 

Назив предмета: Политичка улоге религије у XX  и XXI 

Наставник или наставници (презиме, средње слово име): Јевтић С. Мирољуб 

Статус предмета: изборни  

Број ЕСПБ: 10 

Услов:  

Циљ предмета: Да студентима   докторских студија  да неоходна знања. Та  знања морају бити продубљена  

у односу на оно што  се учило на основим   и масгер студијама.  Она  су  круна   професионалног  

формирања   врхунског специјалисте из области политикологије религије .Та сазнања ће им омогућити 

научно-истраживачки рад  који треба да доведе  до успешно урађене и одбрањене докторске дисертације 

Исход предмета : Докторанти ће стећи продубљена знања,која ће бити  гаранција да  ће они успешно 

изабрати  тему докторске дисертације,успети да одговоре њеним захтевима и у предвиђеном року 

докторирати. Све то ће  од оних који су докторирали створити успешне научне истраживаче оспособљене 

за извршавање најсложенијих  истраживачких задатака из Политикологије религије. А то ће у крајњем 

резултату  за исход имати могућност да се укључе у наставу и да раде у научно-истраживачким 

институцијама и државним органима.Својим знањима ће помоћи да се религијски чинилац политике 

сагледа и да на основу тога помогну правилном тумачењу политике и решавању политичких проблема. 

Садржај предмета: 

1.Слабљење секуларизма и оживљавање теократских тенденција2.Смањивање политичког  значаја 

римокатолицизма;3.Пораст политичког значаја православља;4.Слабљење традиционалног протестантизма 

и јачање политичке улоге  новијих протестантских тенденција5.Јачање теократских тенденција у 

јудаизму6.Шиизам као  симбол обнове ислама7.Вахабизам преузима иницијативу.8.Политичка обнова  

ханефитског ислама9..Јачање политичке улоге  хинајане будизма10Сучељавање конфучијанизма и 

шинтоизма11.Мануов закон –основ хинду политичке заједнице  

Препоручена литература  

-Мирољуб Јевтић, Проблеми политикологије религије, Београд,2012 -Црква у плуралистичком 

друштву,Konard Adenauer Stiftung,Београд,2009.-Хамид Алгар, Вахабиѕам-критички осврт,издање 

Хасанбеговић, Загреб,2004.-The teachings of modern Protestantism on law, politics, and human nature, New 

York : Columbia University Press, 2007.- Religions in dialogue : from theocracy to democracy,edited by Alan 

Race, Burlington, VT : Ashgate Pub., 2002.-Contemporary Roman Catholic Church and  Politics, тема  броја у 

часопису Политикологија религије, бр.2/2008.-Religion and  Politics in present-day  Japan,тема броја у 

Политикологија религије бр.1/2010. 

-Politics and Religion in Contemporary China, тема броја у Политикологија религије 

бр.2/2012.-Politics and Religion  in Contemporary India, тема броја у Политикологија религије,бр.1/2013-

Secularism versus Religion, у Политикологија религије, тема броја бр.2/2009.-Mendelsohn, Ezra., On modern 

Jewish politics, New York : Oxford University Press, 1993.-Enayat, Hamid , Modern islamic political thought : the 

response of the Shī'ī and Sunnī Muslims to the twentieth century,  London : I.B. Tauris, 2005 

Број часова  активне наставе:  предавања: 4 Студијски истраживачки рад: 3 

Методе извођења наставе: Предавања,консултације, студијски истраживачки рад, симулације,посета 

верским  институцијама. Студенти ће добити увид у силабус. Тако да ће пред свако предавање знати која се 

тема обрађује. Добиће и литературу коју ће морати да прочитају пре предавања. На предавањима се очекује 

њихово активно учешће. Студијски истраживачки рад ће се састојати  из  самосталног истраживања  које ће 

студенти вршити везано за теме које се обрађују на предавањима. Дакле  везано за теме предавања 

студенти ће добијати задатак да самостално  проуче литературу која се односи на тему предавања.Осим 

тога истраживаће и теме које се саме наметну у вези са проблематиком предмета. Тиме ће се претворити у 

креатора наставног програма,што ће их припремити да касније лакше ураде докторску тезу  

Оцена  знања (максимални број поена 100) 

Начин провере знања могу бити различити : (писмени испити, усмени испит, презентација пројекта, 

семинари итд......):Писмени и усмени ;или  само писмени или само усмени  а. Ако је писмени онда је то у  

виду семинарских радова. Студенти  ће за редовно похађање предавањеа добити 20 поена Ако полажу 

комбиновано писмени и усмени онда  за усмени испит добијају 60 бодова, а морају да ураде и један 

семинарски који носи 20 бодова;Ако полажу само писмено онда ће  морати да ураде 4 семинарска рада од 

којих сваки носи 20 бодова. Тако да укупно свака варијаната даје 100 бодова 

*максимална дужна 1 страница А4 формата 

 

http://catalog2.loc.gov/vwebv/search?searchArg=Mendelsohn,%20Ezra.&searchCode=NAME%2B&searchType=1&recCount=25
http://catalogue.bnf.fr/servlet/autorite?ID=12025114&idNoeud=1.1&host=catalogue

