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Циљ предмета 

Предмет пружа свеобухватни преглед савремених теоријских расправа о демократизацији и примера 

демократизације у различитим светским регионима у последњих пола века. Студенти ће размотрити 

кључне структуралне, културне и институционалне чиниоце демократизације и деловање различитих врста 

учесника у демократизацији. Све теме ће бити анализиране из упоредне перспективе и илустроване 

примерима демократизације током „трећег таласа“ и скорашње демократске рецесије. 

Исход предмета  

Од студената се очекује да се до краја курса упознају с кључним појмовима и теоријским правцима у овој 

области и да могу да их примене – у основним цртама – на примерима савремене демократизације у Јужној 

Европи, Латинској Америци, Источној Азији, Источној Европи и арапским земљама. 

Садржај предмета 

Теоријска настава 

Кључни појмови и савремена демократизација. Демократизација у вишенационалним државама. 

Модернизација и демократија. Цивилно друштво и демократија. Религија и демократија. Нафта и 

ауторитаризам. Међународни чиниоци и демократизација. Облици модерних недемократских режима и 

демократизација после пада комунизма. Савремени мешовити режими. Елите, протести и демократизација: 

посткомунистичке „револуције у боји“. Елите, протести и демократизација: „Арапско пролеће“. Глобални 

пад демократије: мит или реалност? 

Практична настава  
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Број часова  активне наставе Теоријска настава: 30 Практична настава: 30 

Методе извођења наставе 

Предавања, вежбе, есеј и консултације. 

Оцена  знања (максимални број поена 100) 

Предиспитне обавезе поена Завршни испит  поена 

активност у току предавања  писмени испит  

практична настава  усмени испт 30 

колоквијум-и  есеј 40 

семинар-и 30   

 


