
 

 

Студијски програм/студијски програми: МАС политикологије - међународне студије  

Врста и ниво студија:Мастер академске студије 

Назив предмета: Основи људских права 

Наставник (Презиме, средње слово, име): Павловић Д. Дејан 

Статус предмета: Обавезан 

Број ЕСПБ: 6 

Услов: 

Циљ предмета 

Предмет Основи људских права представља органску целину са предметом Право и политика људских 

права. Примарни циљ курса је да студентима објасни развој идеје о људским правима, њихово вредносно 

утемељење и оправдање, као и механизми њиховог спровођења и заштите. Курс је заснован на 

интердисциплинарном приступу и усмерен је на разумевање социолошког, културолошког и политичког 

контекста у коме се одвија правна заштита људских права на националном и међународном нивоу. 

Наглашено место у оквиру курса има систем заштите људских права који је предвиђен Европском 

конвенцијом за заштиту људских права и основних слобода, као специфичност европског конецпта 

заштите људских права. 

Исход предмета  

На крају курса од студента се очекује да 

- Унапреди разумевање људских права, њиховог значаја и улоге у сложеним друштвима 

- Разуме и разликује институције, правне механизме, моралне, културне и политичке претпоставке на 

којима се заснивају људска права 

- Разуме и разликује различите типове људских права и процењује њихову појединачну вредност 

-  Разликује домен посебних права и зна механизме њихове заштите и примене 

- Самостално истражује и процењује случајеве у којима постоји кршење или сукоб права и добро познаје 

механизме заштите права 

Садржај предмета 

Теоријска настава 

Развој идеје о људским правима; Класификација људских права; Формални извори права људских 

права;Општа начела уживања права људских права; Ограничење и дерогација људских права;  

Имплементација права људских права; Улога цивилног друштва у заштити и промоцији људских права; 

Систем заштите људских права у оквиру Савета Европе. 
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Број часова  активне наставе Остали часови 

Предавања: 2 Вежбе:1 Други облици наставе: Самостални истраживачки 

рад:1 

Методе извођења наставе:Предавања, вежбе, презентације,групна израда филма о људским правима 

Оцена  знања (максимални број поена 100) 

Предиспитне обавезе поена Завршни испит  поена 

активност у току предавања  писмени испит  

практична настава 20 усмени испт 40 

кoлоквијум-и 20 ..........  

семинар-и 20   


