
Модул: студије САД 

Опис и режим студија 

Уписом на мастер студије САД, студенти ће имати прилику да стекну теоријска и практична знања, 

као и вештине у области спољне и безбедносне политике САД, историје САД, правног и привредног 

система САД, америчких политичких идеја и установа, вредности и популарне културе САД, као и 

билатералних односа Србије и САД. 

Студије су организоване у два семестра. У првом семестру поред обавезних предмета (Спољна 

политика САД и Припрема за писање завршног рада) студенти могу да бирају следеће дисциплине: 

Историја САД; Увод у право САД; Савремене теорије безбедности; Сложени државни системи 

управљања; Политика отпора и теорија грађанске непослушности; Парламентаризам и модели 

демократије. У другом семестру студенти имају прилику да, поред обавезног предмета (Спољна и 

безбедносна политика САД после Хладног рата), слушају следеће изборне предмете: Привредни 

систем САД; Српско – амерички односи; Геополитика и геоекономија; Евроатлантска безбедност; 

Историја европске културе. 

На крају студија, студент је у обавези да пријави, напише и одбрани мастер рад. 

Списак наставника 

Руководилац мастер студија САД је проф. др Драган Р. Симић; секретар мастер студија САД је 

асист.мр Драган Живојиновић. 

Предавачи: проф. др Драган Р. Симић, проф. др Љубинка Трговчевић Митровић, проф. др Сања 

Данковић Степановић, проф. др Иво Висковић, проф. др Иван Вујачић, академик проф. др Војислав 

Становчић, проф. др Илија Вујачић, проф. др Славиша Орловић, проф. др Балша Шпадијер… 

професори из Сједињених Америчких Држава и региона Западног Балкана 

Начин полагања пријемног испита, неопходна литература и контакт емаил за додатне 

информације 

Разговор са комисијом на основу књиге, Историја САД, Филип Вишњић, Београд, 2003. 

Термин пријемног испита 2021/22 

Разговор са комисијом ће се одржати 05.10.2021.у 15:00 часова 

ЗА НАЈБОЉЕ СТУДЕНТЕ МАСТЕР СТУДИЈА, ДВЕ НЕДЕЉЕ БОРАВКА У САД 

Захваљујући заједничком пројекту Центра за студије Сједињених Америчких Држава Факултета 

политичких наука Универзитета у Београду и Универзитета Клемсон из Јужне Каролине који 

финансирају Амбасада Сједињених Америчких Држава у Републици Србији и Стејт дипартмент, 

шест студената са оствареним најбољим резултатима на мастер студијама САД, у школској 2021/22. 

години моћи ће у септембру 2023. године, уколико то епидемиолошка ситуација дозволи, да уз 

покривене трошкове, проведу две недеље у Сједињеним Америчким Државама. Током првог дела 

боравка имаће прилику да на Универзитету Клемсон прусуствују предавањима о америчком 

политичком систему, демократији и спољној политици. Такође, посетиће и друге важне културне и 

историјске знаменитости Јужне Каролине, укључујући и град Чарлстон на обали Атлантика. Други 



део овог студијског путовања студенти ће провести у Вашингтону, и током петодневног боравка  

посетиће најважније политичке и културне установе, невладине организације и тинк тенкове у 

главном граду САД. 

  

Е-мejл контакт: 

проф. др Драган Р. Симић, е-мејл: dragan.simic@fpn.bg.ac.rs ili draganrsimic@yahoo.com 

мр Драган Живојиновић, е-мејл: dragan.zivojinovic@fpn.bg.ac.rs ili zivojinovic75@yahoo.com 

Дискове са литературом можете преузети на пријавници Факултета политичких наука. 

Студијски програм је акредитован 2015. године. 

Семестар: 1 

ПРЕДМЕТ СЕМЕСТ
АР 

СТАТУС ЧАСОВИ (П+В) ЕСПБ 

Спољна политика САД 1 обавеза
н 

2+1 6 

Мастер семинар 1 обавеза
н 

 6 

  

Изборни блок 1 (бира се 18 ЕСПБ) 

ПРЕДМЕТ СЕМЕСТАР СТАТУС ЧАСОВИ (П+В) ЕСПБ 

Политика отпора 
и теорија 
грађанске 
непослушности 

1 изборни 2+1 6 

Парламентариза
м и модели 
демократије 

1 изборни 2+1 6 

Историја САД 1 изборни 2+1 6 

Увод у право САД 1 изборни 2+1 6 

Савремене 
теорије 
безбедности 

1 изборни 2+1 6 

Сложени 
државни системи 
управљања 

1 изборни 2+1 6 

Привредни 
систем САД 

1 изборни 2+1 6 

Политички 
системи 
Латинске 
Америке 

1 изборни 2+1 6 

Семестар: 2 
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ПРЕДМЕТ СЕМЕСТАР СТАТУС ЧАСОВИ (П+В) ЕСПБ 

Спољна и 
безбедносна 
политика САД 
после Хладног 
рата 

2 обавезан 2+1 6 

Завршни рад 2 обавезан  12 

  

Изборни блок 2 (бира се 12 ЕСПБ) 

ПРЕДМЕТ СЕМЕСТАР СТАТУС ЧАСОВИ (П+В) ЕСПБ 

Историја 
европске културе 

2 изборни 3 6 

Српско-амерички 
односи 

2 изборни 2+1 6 

Геополитика и 
геоекономија 

2 изборни 2+1 6 

Евроатлантска 
безбедност 

2 изборни 2+1 6 
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