
 

Назив предмета: Политика - од илузије до стварности 

Наставник или наставници: Симеуновић М. Драган, Дамњановић С. Ивана 

Статус предмета: изборни 

Број ЕСПБ: 10 

Услов:  

Циљ предмета  
Предмет Политика - од илузије до стварности треба да пружи студентима увид у однос 

политике са другим друштвеним феноменима, смештајући политичку сферу у контекст 

друштвеног тоталитета. Путем предавања али и савлађивањем предложене литературе 

студенти ће стећи увид у сложене и блиске односе политике и феномена који је кроз 

историју прате – илузије, технологије, прогреса. 
Исход предмета  
Рад на овом предмету омогућава студентима да сагледају политику у контексту друштвеног 

тоталитета, те да кроз наставу и самосталан рад темељно истраже везе између политике и 

других релевантних друштвених феномена. На овај начин ће студенти унапредити 

способност уочавања међузависности и трендова, као и вештину академског писања. 
Садржај предмета  
Људска потреба за политиком ; Снови и политика; Лаж и политика; Политика као уметност 

илузије; Моћ као супстрат  политике; Знање и моћ; Насиље као контрапункт илузије; 

Политика - од самоограничења до екстремизма и кривице; Политика између тоталитарног и 

демократског; Политика између националног и глобалног; Политика и технологија; 

Политика и прогрес. 
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Број часова  активне наставе предавања:           4 Студијски истраживачки рад:             3  

Методе извођења наставе: Доминантан начин рада су предавања, дебате и радови (индивидуални и 

колективни). 

Оцена  знања (максимални број поена 100) 

Активност (10),  семинари (30), усмени испит (60) 

 


