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
Религија и политика
Доц. др Дејан Вучетић

Статус предмета
(обавезни/изборни)

Изборни

Предмет Религија и политика има за циљ стицање основних знања о најважнијим
светским религијама, стицање знања о односу религије и политике, односно
међуодносу политичких уверења и религијских догми и праксе, анализа религијског
схватања политике и политичког поимања религије.
1. Схватање и разумеванје религија, религијских политичких учења;
2. Схватање и разумевање утицаја религије на политичке ставове и понашања и
политичка инструментализација религије;
3. Схватање и разумевање основних функција религије у друштвено-политичком
животу;
4. Схватање и разумевање улоге религије у балканским односима
5. Схватање и разумевање услова и околности практиковања права на
вероисказивање;
6. Оспособљавање студената за истраживање,анализу и интерпретацију верских
учења и презентацију стечених сазнања;

Садржај предмета
Теоријска
Настава обухвата све битне и карактеристичне аспекте односа религије и политике.
настава
Предмет и меод проучавања. Религиозно у политици и политичко у религији. Велике
светске религије. Саврмене научне и теоријске концепције о религији и односу
религије и политике. Религија и политика, црква и држава. Религија, народ, нација.
Религија и интеграција. Религија и друштвени конфликти и политичке импликације.
Религија и политичка култура. Оквири практиковања право на вероисповедање.
Обнова религије у политици. Функције религије у транзицији и однос религијских
уверења на политичко понашање.

Практична
настава
(вежбе,
ДОН,
студијски
истраживачки рад)
Литература
1
Ђуро Шушњић: Религија I и II, Београд, 1998.
2
Мирољуб Јефтић: Политикологија религије, Београд, 2009.
3
Енциклопедија живих религија, Нолит, Београд, више издања.
4
5
Број часова активне наставе недељно током семестра/триместра/године
Предавањ Вежбе
ДОН
Студијски истраживачки рад
Остали часови
а
Методе
извођења
наставе

Предавања, вежбе, часови семинара, презентација и дискусија семинарских и
истраживачких радова, есеја, индивидуалне консултације.

Оцена знања (максимални број поена 100)
Предиспитне обавезе поена
Завршни испит
поена
активност у току
0-20
писмени испит
предавања
практична настава
усмени испит
колоквијуми
0-20
52-100
семинари
0-12
Списак тема по недељама
1
Предмет и метод изучавања Политике и религије.
Религиозно у политици. Политичко у религији.
2
Светске религије. Хришћанство: православље,
римокатолицизам, протестантизам.
3
Светске религије. Ислам. Будизам. Конфучијанизам.
4
Савремене научне и теоријске концепције о односу религије
и политике.
5
Религија и политика. Црква и држава.
6
Религија, народ и нација.
7
Религија и интеграција. Религија и друштвени и политички
конфликти.
8
Презентација студентских радова и дебата.
9
Религија и политичко организовање.
10
Религија и политичка култура. Религија и толеранција.

11
12
13
14
15

Традиционални, друштвени, политички услови и оквири
практиковања права на вероисповедање.
Обнова утицаја религије на политички живот.
Религијска убеђења и политичко понашање.
Функција религије у процесу трансформације друштвенополитичког система.
Рекапитулација. Анализа. Евалуација.

