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Услов:  

Циљ предмета 

Стицање знања о природи, карактеру и начину функционисања политичких система држава у региону Латинске 

Америке, као и њихових најважнијих политичких институција (законодавних, извршних, судских, војних..). Фокус 

предмета усмерен је и на анализу савремених политичких процеса, тенденција и перспектива развоја држава у 

поменутом региону. Један од циљева је и да се надомести недостатак  знања и интересовања о државама региона 

Латинске Америке, које данас имају све већи утицај и значај на глобалном нивоу.  

Исход предмета  

Анализирајући и упоређујући различите моделе политичких система држава у Латинској Америци и њихових 

кључних институција, студенти ће бити у стању да схвате разноврсност и специфичност организовања основних 

политичких институција у различитим националним и друштвеним контекстима, као и да процењују не само 

могућности и ограничења самих институција и модела, већ и политичких идеја и теорија на основу којих су они 

створени. Користећи компаративни и експликативно-проспективни приступ, студенти ће моћи да објективно и 

целовито сагледају све предности и мане појединих институционалних и системских решења у региону Латинске 

Америке. 

Садржај предмета 

Теоријска настава 

Предавања ће се одвијaти  у два циклуса (12 сусрета). Након уводног предавања, четири  предавања биће посвећена 

основним карактеристикама Латинске Америке које овај регион чине различитим од осталих региона света – 

историја, култура, идентитет, структуре владавине, президенцијализам, таласи ауторитаризма и демократске 

трансформације.  Други циклус предавања биће посвећен студијама држава (country studies) - Аргентина, Бразил, 

Мексико, Чиле, Венецуела, Колумбија, Боливија, Куба, Салвадор, Никарагва, Хондурас, Перу, Парагвај и Уругвај. 

Теме/ предавања: Увод у предмет: Појам региона у компаративној политици и обележја Латинске Америка као 

региона; Друштво, политика и економија Латинске Америке; Президенцијализам у Латинској Америци у 

компаративној перспективи; Транзиција, демократизација и консолидација држава Латинске Америке; Стабилна 

прото-демократија. Аргентинa; Левичарски про-социјализам. Бразил; Хибридни нео-инситуционализам. Мексико; Од 

диктатуре до демократије. Чиле; Демагошки популизам. Венецуела. Колумбија. Боливија; Про-социјалистички 

једнопартизам. Куба; Између аутократије и демократије. Салвадор. Никарагва. Хондурас. Парагвај; Стабилна 

неконсолидована демократија: Перу. 

Практична настава: Вежбе, Други облици наставе, Студијски истраживачки рад 
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Број часова активне наставе  Остали часови 

Предавања: 

2 

Вежбе: 

1 

Други облици наставе: Студијски 

истраживачки рад:1 

Методе извођења наставе 

Предавања, студентске презентације, симулације рада политичких институција у појединим државама 

Оцена знања (максимални број поена 100) 

Предиспитне обавезе поена Завршни испит  Поена 

активност у току предавања 10 писани испит  

практична настава  усмени испт 60 

колоквијум-и 30 ..........  

семинар-и    

Начин провере знања могу бити различити наведено у табели су само неке опције: (писани испити, усмени испит, 

презентација пројекта, семинари итд......) 



 


