Табела 5.2 Спецификација предмета
Студијски програм/студијски програми : МАС Политикологије - Политиколошке студије
религије
Врста и ниво студија: Мастер академске студије
Назив предмета: Религије и савремени свет
Наставник (Презиме, средње слово, име): Мирољуб Јевтић
Статус предмета: изборни
Број ЕСПБ: 6
Циљ курса. јесте да студенте упозна са распоредом религија у свету. Да студенте упозна како те
религије утичу на светски политику. Студенти би се упозхнали са свим велликим религијсма и и
видели би као оне утичу на политку у конкреним условима
Исход курса:Студенти би после положеног испита требало да буду у стању да анализирају утицај
политиике на међународне односе и спољну политку. Да знају да објасне зашто се:хришћани,
муслимани, будисти, хиндуси, шинтоисти, јевреји итд. понашају онако како се понашају у
међународним односима . Посебно је важно да би студенти после положеног испита требало буду
оспособљени да дају предвиђања како ће се припадници ових вера у међународним односима и
спољној политици убудуће понашати
Садржај предмета: Теоријска настава Религијски односи и простори бивше Југославије;Религија
и политика Русије;Религија и ЕУ;Православље и европске политичке вредности;Политичко буђење
ислама;Религија и проблем Блиског истока;;Религија и спољна политика САД; Функција
председника и религија у САД ;Хиндуизам и модерна политика;Шинтоизам и модерна
политика;Будизам и модерна политика;Сикизам и модерна политика
Литература:Мирољуб Јевтић, Религија изазов политичкој науци, Београд,2010; Norman Solomon,
Judaism and world religion,New York,1991; Asma Barlas. Islam, Muslims, and the US : essays on
religion and politics, New Delhi : Global Media Publ., 2004; Elizabeth Shakman. The politics of
secularism in international relations, Princeton : Princeton University Press, 2008; Eric O. Hanson,
Religion and politics in the international system today, Cambridge [UK] ; New York : Cambridge
University Press, 2006.; Kent, Maxwell. he United States, world Jewry, Catholic action & power politics,
[Albuquerque, N.M.] : American Classical College Press, [1976]
Остали
Број часова активне наставе
Предавања: 2 Вежбе: 1
Други облици наставе:0
Студијски
часови
истраживачки рад: 1
Методе извођења наставе: Предавања, презентације (округли сто, дебате)
Оцена знања (максимални број поена 100)
Предиспитне обавезе
поена
активност у току предавања
10
практична настава
колоквијум-и
семинар-и
10

Завршни испит
писмени испит
усмени испт
..........

поена
60
20

