Спецификација предмета за књигу предмета
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Услов
Циљ
предмета

Исход
предмета

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

Изборни

Циљ предмета Упоредна политика је проучавање и разумевање великих
савремених политичких система и модела упоредних политика, централних
политичких институција, политичких процеса и субјеката. Посебно, циљ предмета је
истраживање и анализа функционисања институција, доношење политичких и
правних одлука, утврђивање сличности и разлика, предности и недостатака
институционалних аранжмана појединих држава, доминантни социјално-политички
процеси и правци развоја појединих политичких система у свету. Преовлађујући
упоредни модели односа права и политике су такође предмет истраживања и
проучавања овог предмета.
1.
2.
3.
4.
5.

Oвладавање методологијом компаративних истраживања;
Aнализа и поређење основних институција, процеса и субјеката савремених
политичких и правних система;
Aнализа утицаја друштвене и културолошке одређености функционисања јавних
политика;
Aнализа и разумевање процеса политичког одлучивања и стварање правних
одлука;
Презентација резултата теоријских и емпиријских истраживања..

Садржај предмета
Компаративна методологија и компаративни метод. Основни појмови и категорије
Теоријска
компаративне анализа. Друштвене, регионалне и глобалне одреднице политике и
настава
политичког система. Типологија савремених политичких система: приступи и
критеријуми. Упоредни модели и пракса демократије. Организација власти и
политичке институције. Партије и партијски системи. Избори и изборни системи.
Модели односа права и политике у савременом свету. Транзициони политички
системи: појам и типолошке групе. Утицај наслеђа на транзиционе исходе.

Практична
настава
(вежбе,
ДОН,
студијски
истраживачки рад)
Литература
1

Алмонд, Пауел, Далтон, Стром: Компаративна политика данас – светски преглед,
Подгорица, 2009.
Ђовани Сартори: Упоредни уставни инжењеринг, Београд, 2003.
Васовић Вучина: Избори и изборни системи, Беогрд, 1993.
Филип Лово: Велике савремене демократије, Београд, 1999.
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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
активност у току
0-20
писмени испит
предавања
практична настава
усмени испит
колоквијуми
0-20
семинари
0-12
Списак тема по недељама
1
Компаративна методологија и компаративни
(упоредни) метод.
2
Основни и оперативни појмови компаративне
анализа.
3
Друштвене, регионалне и геостратешке одреднице
политике и политичког система
4
Типологија упоредних политичких система
5
Типови, модели и пракса типолошких мапа
политичких система
6
Организација власти и политичке институције
7
Друштвена структура, политичка култура и
институције
8
Презентација студентских радова и дебатата
9
Партије и партијски системи.
10
Избори и изборни системи
11
Модели утицаја политике на право у савременим

поена
52-100

12
13
14
15

државама.
Политичке промене и политичка транзиција.
Теорије и модели трансформације друштених
система.
Типолошка мапа транзиционих политичких система.
Србија у процесу демократске консолидације.
Презентација студентских радова
Анализа. Рекапитулација. Евалуација.

