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
8
Услов
Циљ
предмета

Исход
предмета

Мастер академске студије права
Мастер академске студије
Савремене политичке теорије
Др Драган Чорбић, редовни професор
Др Славиша Ковачевић, доцент
Мр Наталија Жунић, асистент
Статус предмета
(обавезни/изборни)

изборни

Програм предмета се бави основним питањима, проблемима и развојом савремене
политичке теорије и представља континуитет у односу на наставне предмете Теорија
државе и права и Политички систем. У оквиру основних савремених теоријских
праваца, разматраће се водеће политичке идеје, појмови, институције и њихова
различита теоријско-филозофска оправдања. Предмет проучавања курса су три
основне савремене теоријске концепције: емпријско-позитивистичке,
интерпретативно-херменеутичке и нормативне политичке теорије. Други део курса
посвећен је најважнијим појмовима и принципима данашње политичкој теорије.
Трећа област која ће бити предмет наставе на овом предмету су теоријски модели,
доктрине и идеологије савремених политичкох поретка. Последњи део посвећен је
најважнијим расправама у савременој политичкој теорији.
1. Схватање и разумеванје основних савремених политичких теорија и
разликовање теоријских становишта у савременим научним расправама;
2. Овладавање аугументацијом која се употребљава у савременој политичкој и
правној теорији;
3. Савладавање основних спорова и разлика унутар савременим политичких
теорија
4. Стицање способности самосталнох истраживања, проналажења релевантне
литературе, усавршавање академоског писања и презентирања резултата
истраживања

5. Самостално вредновање теоријских доприноса и аргументације.

Садржај предмета
Теоријска
настава

Наслеђе савремене политичке теорије. Традиција политичке филозофије. Три
основне теоријске групе савремене политичке теорије. Либерализам,
конзервативизам, социјализам. Теорија правде Џона Ролса. Комунитаризам.
Мултикултурализам. Конституционализам. Либерално-комунитарни спор у
политичкој теорији. Политичка теорија демократије. Либерализам и демократија.
Либерализам и социјална држава. Политичка теорија права.

Практична
настава
(вежбе,
ДОН,
студијски
истраживачки рад)
Литература
1
Норман Бери: Увод у савремену политичку теорију, Београд, 2007.
2
Војислав Становчић, Политичка теорија, Београд, 2006.
3
Илија Вујачић, Политичка теорија, Београд, 2002.
4
Адам Свифт: Политичка филозофија, Београд, 2008.
5
Ридер за Савремену политичку теорију, Ниш, 2013.
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
52-100
колоквијуми
0-20
семинари
0-12
Списак тема по недељама
1
Класична, нововековна и савремена политичка теорија:
традиција политичке филозофије. Предмет проучавања
савремене политичке теорије: развојна и проблемска
перспектива.
2
Теоријске групе савремене политичке теорије. Основни
појмови, категорије и проблемски оквир.
3
Слобода. Једнакост. Правда. Појединац. Заједница.
4
Комунитаризам
5
Мултикултурализам
6
Конституционализам
7
Либерално-комунитарни спор у политичкој теорији
8
Либерализам и социјализам
9
Презентација семинарских радова и дебата
10
Савремене теорије демократије
11
Социјални либерализам и либерални социјализам
12
Делиберативна демократија
13
Социјална правда

14
15

Презентација семинарских радова и дебата
Рекапитулација и евалуација

