
Табела 5.2 Спецификација предмета  

Студијски програм/студијски програми : МАС Политикологије - Политиколошке студије  религије 

Врста и ниво студија: Мастер академске студије 

Назив предмета: Анализа верских конфликата 

Наставници (презиме, средње слово, име): Иван Б. Радосављевић  

Статус предмета: Изборни  

Број ЕСПБ:  6 

Услов: / 

Циљ предмета 

Основни циљ предмета је оспособљавање студената да применом знања стечених у оквиру Основа методологије 

политичких наука и Метологије политиколошких истраживања са статистиком, као и новостечених, проширених и 

продубљених сазнања о методама, техникама и поступцима политиколошке анализе, идентификују, констатују и 

квалификују изворе, чиниоце структуре, функција, веза и односа, разлоге верских (религијских и конфесионалних) 

конфликата, могуће начине њиховог објашњавања, предвиђања, и превазилажења. 

Исход предмета  

Реализацијом предложеног програма и самосталним истраживачко-аналитичким радом студенти ће се оспособити да 

овладају начинима теоријског и емпиријског изучавања верских конфликата и закључивања о њима на основу 

података прикупљених аналитичким радом. 

Садржај предмета 

Теоријска настава 

1. Појам, предмет и циљеви изучавања анализе верских (религијских и конфесионалних) конфликата; Повезаност 

предмета методологије политичких наука и анализе верских конфликата; 2. Појам и врсте анализе; 3. Специфични 

проблеми дефинисања појмова: конфликт, религија и конфесија. 4. Специфичности сукоба религија и конфесија и 

критеријуми њиховог класификовања: интересни основи сукоба; распрострањеност; време одигравања и трајања 

сукоба; интензитет сукоба; самосталаност – независност конфиката; садржаји, облици и средства конфликата; 

специфичности унутарконфесионалних конфликата; разрешавање конфликата; 5. Пројект научног истраживања у 

анализи верских конфликата: избор теме и формулација проблема истраживања; идентификовање главних концепата 

и теоријских поставки; теоријско и оперативно одређење предмета истраживања; 6. Утврђивање научних и 

друштвених циљева истраживања; постављање хипотетичког оквира - генерална, посебне и појединачне хипотезе 

истраживања; 7. Битни индикатори у изучавању религијских и конфесионалних конфликата; 8. Избор и примена 

метода прикупљања података, постављање прелиминарне структуре (садржаја) пројекта; 9. Проблеми извора 

података и избор прелиминарне истраживачке грађе; 10. Методе истраживања: анализа (садржаја) документа као 

оперативни метод прикупљања података; проблеми избора докумената, израде инструмената, реализације и 

коришћење резултата; 11. Мерење у изучавању религијских и конфесионалних конфликата: врсте и могући предмети 

мерења; скалирање и скале; 13. Проблеми доказивања и оповргавања, и специфичних аргумената; 14. Проблеми 

закључивања у облицима индуктивног, дедуктивног и традуктивног закључивања; истинитост закључака и проблеми 

валенција; проблеми научне прогнозе на основу аналитичких закључака у изучавању религијских и конфесионалних 

конфликата. 15. Саопштавање резултата истраживања и писање научног рада. 

Практична настава: Други облици наставе, Студијски истраживачки рад 

У поступку реализације наставе свака тема ће бити демонстрирана примерима из праксе уз активно учешће 

студената. Студенти су обавезни да израде самосталан истраживачко-аналитички рад на тему верских конфликата. 

Литература (одабрани делови) 

- Милосављевић Славомир, „Истраживање политичких појава“, Институт за политичке студије Факултета 

политичких наука, Центар за омладину и пионире, Београд, 1980. 

- Милосављевић С, Термиз Џ, „Аналитика - Научни основи савремене аналитике“, први том, књига прва, Лукавац, 

Графит, 2008. 

- Милосављевић С, Радосављевић И, „Репетиторијум из методологије друштвених истраживања“, Институт за 

политичке студије, Београд, 1988. 

- Милошевић Новак, Милојевић Саша, „Основи методологије безбедносних наука“, Полицијска академија, Београд, 

2001. 

- Шуваковић Урош, „Методолошке студије о питањима социолошког проучавања политичких партија“, Филозофски 

факултет, Косовска Митровица, 2011. 

- Јевтић Мирољуб, „Вишеверски карактер друштва и политичка стабилност државе“, 1998, бр. 1/2, стр. 97-112. 

- Јевтић Мирољуб, „Религија и политика“, ИПС, ФПН, Београд, 2002, стр. 258-265; 277-283; 304-311; 330-358. 

- Јевтић Мирољуб, „Схватање рата у идеологији исламског екстремизма“, Војно дело, бр. 6 -2001. 

- Јевтић Мирољуб, „Исламски тероризам као део међународног тероризма“, Међународни тероризам, Београд, 2002. 

Број часова активне наставе Остали часови 

Предавања: 2 

 

Вежбе: 1 Други облици наставе: 

Консултације 

Студијски 

истраживачки рад: 1 

Методе извођења наставе 

Предавања, вежбе, консултације и студијски истраживачки рад. 

Оцена знања (максимални број поена 100) 

Предиспитне обавезе Поена Завршни испит Поена 

активност у току предавања 10 усмени испит 40 

практична настава 10   

учешће у истраживању 40   

Σ 60  40 

 


