
Табела 5.2 Спецификација предмета  

Студијски програм: MАСполитик. -  избори и изборне кампање 

Врста и ниво студија: Мастер академске студије 

Назив предмета: Изборна мотивација 

Наставник (презиме, средње слово, име): Павловић M. Зоран 

Статус предмета: изборни 

Број ЕСПБ: 6 

Услов: 

Циљ предмета Циљ предмета је да полазницима пружи увид у основне теоријске моделе изборног 

понашања, основне методе изучавања изборне партиципације и оријентације, као и преглед актуелних 

емпиријских знања о чиниоцима изборног понашања у националној и компаративној перспективи.  

Исход предмета Оспособљавање полазника да у светлу теоријско-методолошких постигнућа социјалне и 

политичке психологије разумеју сложеност и мултидетерминисаност изборног понашања, да стекну 

способност сагледавања феномена политичког понашања у друштвеном и личносном контексту, разумеју 

и овладају основним елементима емпиријског изучавања политичког понашања и буду способни да 

примене стечена сазнања у објашњењу политичког понашања и самосталној анализии проучавању овог 

феномена. Студенти треба да буду способни да у обрасцима политичког понашања људи идентификују 

општије законитости и детерминанте и да их аргументовано тумаче.  

Садржај предмета 

Теоријска настава Уводно предавање – договор о реализацији курса; Појам изборне партиципације 

и изборне оријентације; Модели изборног понашања; Модели изборног понашања:непосредне 

детерминанте изборног понашања; личност, идеологија и политичко понашање; Политичка 

култура, политичка социјализација и изборно понашање; Методе изучавања изборног понашања – 

анкетна истраживања на узорку; Проблеми емпиријског изучавања изборне мотивације и 

компаративна истраживања изборног понашања; Преглед релевантних истраживања изборног 

понашања.  
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, групна дискусија, семинарски радови 

 

Оцена знања (максимални број поена 100) 

Предиспитне обавезе поена Завршни испит  поена 

активност у току предавања 10 писани испит 70 

практична настава  усмени испит  

колоквијум-и  ..........  

семинар-и 20   

 

 


