
Табела 5.2 Спецификација предмета  

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

политик. - пол. систем и привредни развој 

Врста и ниво студија: Мастер академске студије 

Назив предмета: Демократизација и религија 

Наставник (презиме, средње слово, име): Крстић Ж. Зоран 

Статус предмета: изборни 

Број ЕСПБ: 6 

Услов: 

Циљ предмета 

Упознавање са основним религиозним претпоставкама и значајем религије у процесима транзиције, демократизације 

и консолидације политичких система. Основни циљ овог предмета јесте да се студенти упознају са утицајем, значајем 

и ефектима појединих религија на савремене процесе демократизације у свету. Главни циљ овог предмета јесте да се 

препознају и дефинишу теоријски оквири интеракцијског односа између религије и демократије, односно да се 

појасне процеси либерализације и демократизације у контексту детерминирајућег утицаја савремених религија. Иако 

се сматра да религија омета или отежава процес демократизације и развој демократије, данас је све више присутно 

мишљење, истраживања али и емпиријских показатеља да је управо утицај верских фактора и организација био 

пресудан у процесу ерозије ауторитарних режима, успеха демократске транзиције и консолидације демократије. 

Интенција овог предмета је да се, помоћу упоредно-регионалног и демократизационог приступа, студентима 

приближе и објасне савремене тенденције-процеси (де)демократизације и утицај појединих религија на те процесе у 

различитим регионима света. 

Исход предмета  

Знања стечена током слушања наставе и активног учешћа у њеном извођењу студенти ће моћи да користе у 

свакодневном професионалном раду, као и у даљем стручном усавршавању. Оспособљавање студената да стечено 

знање примене у изради научно-истраживачких пројеката који се тичу дизајнирања политичко-институционалног и 

демократског оквира савремених држава.  

Садржај предмета 

Религија као претпоставка демократије и демократизације; Секуларизација, демократизација и демократија; Религија, 

демократизација и демократија; Модел „религиозне демократије“; Савремени изазови и препреке демократизације - 

регионални приступ; Религијски плурализам и модели демократизације; Улога и значај религије у профилисању 

демократских политичких институција; Религија у процесима транзиције, демократизације и консолидације држава - 

регионални приступ; Религија и либерална демократија; Демократизација, држава и религија;  
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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, презентације (округли сто, дебате) 

Оцена знања (максимални број поена 100) 

Предиспитне обавезе поена Завршни испит  поена 

активност у току предавања 20 писани испит 10 

практична настава  усмени испт 50 

колоквијум-и  ..........  

семинар-и 20   

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

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

Максимална дужина 1 страница А4 формата 

 


