Спецификација предмета за књигу предмета
Студијски програм
Изборно подручје (модул)
Врста и ниво студија
Назив предмета
Наставник (за предавања)
Наставник/сарадник (за вежбе)
Наставник/сарадник (за ДОН)
Број ЕСПБ
12
Услов
Циљ
предмета

Исход
предмета

Докторске академске студије права
Докторске академске студије
Идеологија и право
Проф. др Ирена Пејић

Статус предмета
(обавезни/изборни)

Изборни

Основни циљ овог предмета је проблемско-критичко истраживање односа
идеологије и права како са ставновишта савремених научних доприноса, тако и са
ставновишта савремене праксе. Предметно подручије обухвата и директну
међузависност идеолошко-политичког система и система позитивног права. Посебан
аспект истраживања буће усмерен на поређење и анализу савремених идеологија и
важећих уставних и законских текстова у свету и код нас.
1. Схватање, разумевање и критичка анализа међузависности идеологије и
права;
2. Анализа и разумевање „правног позитивизма“ и пролазни карактер
„важећег прва“;
3. Схватање и разумевање настанка, функционисања, примене и евалуације
важећег права;
4. Оспособљеност за самостална истраживања, израду и презентацију научних
радова студената;

Садржај предмета
Теоријска
Предмет и метод проучавања Идеологије и права. Појам и врсте политичких
настава
идологија. Функције правних идеологија. Савремене политичке идеологије.
Идеолошка одредница порава. Правно озакоњење идеологије и првно важеће
идеологије. Идеолошке и правне норме. Идеолошки дисконтинуитет и импликације
на право. Социјалне неједнакости и право. Друштвена правда и позитивно право.
Либерална идеологија и владавина права. Идеолошке конвергенције и право.

Практична
настава
(вежбе,
ДОН,
студијски
истраживачки рад)
Литература
1
Ендрју Хејвуд: Политичке идеологије, Београд, 2005.
2
Ђуро Шушњић: Отпори критичком мишљењу, Београд, 1995.
3
Костас Дузинас: Људска права и империја, Београд, 2009
4
Ридер за Идеологију и право, Ниш, 2013
5
Број часова активне наставе недељно током семестра/триместра/године
Предавањ Вежбе
ДОН
Студијски истраживачки рад
Остали часови
а
Методе
извођења
наставе

Предавања, вежбе, презентације, дискусије, консултације, индивидуални рад.

Оцена знања (максимални број поена 100)
Предиспитне обавезе поена
Завршни испит
активност у току
0-20
писмени испит
предавања
практична настава
усмени испит
колоквијуми
0-20
семинари
0-12
Списак тема по недељама
1
Предмет и метод проучавања Идеологије и права.
2
Идеологија: појам, врсте и функције идеологије у
друштву. Политичке идеологије. Правне идеологије.
3
Савремене политичке идеологије: либерализам,
социјализам, национализам, конзервативизам.
Правни позитивизам као идеологија.
4
Идеолошка основа политике и права. Идеолошки
корени правног система.
5
Правно озакоњење идеологија: како идеологије
постају саставни део важећег правног поретка.
Правно важеће идеологије.
6
Идеолошки плурализам/монизам и право.
7
Однсос идеолошке и правне норме. Идеолошки
дисконтинуитет и дисконтинуитет важећег права.
8
Презентација семинарских радова и дебата.

поена
52-100

9
10
11
12
13
14
15

Социјалне неједнакости и право
Друштвена правда и позитивно право.
Либерална идеологија и правни поредак.
Идеолошке конвергенције и право
Идеологија и „правна држава“.
Презентација семинарских радова и дебата.
Анализа. Евалуација.

