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Наставник/сарадник (за ДОН)
Број ЕСПБ
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Услов
Циљ
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Исход
предмета

Мастер академске студије права
Мастер академске студије
Правна и политичка култура
Др Славиша Ковачевић, доцент
Мр Наталија Жунић, асистент
Статус предмета
(обавезни/изборни)

Изборни

Концепт политичке и правне културе треба да омогући студентима да
сагледају општији оквир стварања и примене права под утицајем друштвене
културе и менталитета. Правне и политичке институције колико зависе од
нормативно-догматског оквира толико су условљене и доминантним навикама,
вредностима и схватањима која су стечена у процесу социјализације,
васпитања и образовања. Посебна пажња је посвећена појмовима, типовима и
компонентама правне и политичке културе као и начинима и садржајима
стицању правне и политичке културе друштва. Питање права и политике у
транзиције представља посебну област ове дисциплине.
Схватање и разумевање основних појмова, приступа и компоненти правне и
политичке културе;
2. Схватање и разумевање друштвеног, културног и политичког фактора у
проучавању права, односно сложеног односа друштвене културе, права и
политике.
3. Овладавање методологијом истраживања и коришћења литературе;
1.

Садржај предмета
Култура, право, политика. Анализа и поређење правне и политичке културе. Појам и
Теоријска
одређења правне културе. Елементи правне културе. Модели правних култура.
настава
Култура људских права и грађанских слобода: грађанска правна култура.
Професионална и лаичка правна култура. Појам и одређења политичке културе.
Компоненте, типови и функције политичке културе. Утицај политичке културе на
функционисање институција. Правно-политичка култура и демократско-правна
држава. Уставно-правно наслеђе и владавина права у Србији.

Практична
настава
(вежбе,
ДОН,
студијски
истраживачки рад)
Литература
1
Алмонд, Верба: Цивилна култура, Загреб, 2000.
2
М. Васовић: У предворју политике, 2007.
3
М. Подунавац: Политичка култура и политички односи, Београд, 2007.
4
К. Чавошки: Право као умеће слободе, Београд, 1998
5
Правна и политичка култура, Ридер.
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
поена
активност у току
0-20
писмени испит
предавања
практична настава
усмени испит
52-100
колоквијуми
0-20
семинари
0-12
Списак тема по недељама
1
Култура: појам и одређења. Право и политика. Политика и
култура. Право и култура.
2
3
4
5
6
7
8
9
10

Политичка култура: теоријски концепт, појам, модели и типови
политичких култура.
Компоненте и елементи политичке културе.
Политичка култура и демократија.
Традиција и експресивни симболизам у политичкој култури.
Презентација семинарских радова и дебата.
Појам и елементи правне културе.
Нормативна структура друштва: традиција, морал, обичаји,
идеологија, право.
Правне вредности.
Значај правне културе за функционисање и развој правне
државе.

11
12
13
14
15

Правно-политичка култура и демократско-правна држава.
Правна и политичка култура у транзицији.
Уставно-правно наслеђе и владавина права у Србији.
Презентација семинарских радова и дебата.
Анализа, рекапитулација и евалуација.

