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
6
Услов
Циљ
предмета
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Статус предмета
(обавезни/изборни)

Изборни предмет

Увод у право
Циљ предмета је разумевање и усвајање знања која се односе на политичку
одређеност права и фактора њeговог функционисања, стицање научних сазнања,
вештина и способности које се тичу генезе, развоја, функција и стуркутре политике
и политичког система, разумевање политичког оквира права, овладавање основним
методама, техникама и инструментима у истраживању политичке стварности.
Исход
Савладавањем планираних активности предмета очекукје се да студент: (1) схвати
предмета
разуме основне појмове, процесе и односе који владају унутар једног политичког
система као доминантног подсистема друштва и његовог стварног утицаја на правни
систем; (2) схвати и разуме међузависност правног и политичког система, посебно,
релацију узмеђу политичких одлука и нормативно-регулативне функције права; (3)
разуме основна функција политичких субјеката и институција у процесу стварања,
функционисања, примене и евалуације важећег права.
Садржај предмета
Теоријска
Предмет и метод науке о Политичком систему. Структура предмета и садржај науке
настава
о Политичком систему. Политички систем и правне науке. Политикологија права.
Методологија и методе истраживања. Системско-функционална, компаративна и
дијалектичко-развојна метода. Основне функције науке о Политичком систему.
Теорије политичког система. Античка и средњевековна теорија. Модерна политичка
теорија. Савремена теорија политичког система. Појам и различита схватања
политике. Субјекти и носиоци политике. Политички односи и политичка
комуникација. Политичке институције и вредности. Власт, ауторитет, моћ. Политички
живот. Политичка јавност и јавно мнење. Политизација друштвеног живота. Појам,
структура и функције политичког система. Системски приступ анализе политичког
система. Управљање комплексним друштвима. Стабилност, ефикасност и
респонзивност. Функције политичког система. Модели и типови политичких система.
Појам и природа политичког процеса. Разменски процес. Садржај и типови
политички процеса. Конфликт и консензус. Политичка криза. Политичка одлука.
Држава и грађанско друштво. Гражанско друштво и политички режим. Правна
држава и грађанско друштво. Средства масовног јавног информисања. Црква и
верске заједнице. Појам и значења демократије. Савремене концепције
демократије. Демократија као норма и као стварност. Принципи демократије.

Практична
настава
(вежбе,
ДОН,
студијски
истраживачки рад)

Избори. Изборни систем. Изборна кампања. Политичке партије и интересне
група. Политичке елите и лидерство. Политичке идеологије. Политичка култура:
појам, компоненте, димензије и типови. Ритуали и симболи. Традиција. Политичке
промене. Политичка социјализација: појам, одређења, процес. Модели и субјекти
политичке социјализације. Околности и оквири политичког сазревања.
Индоктринација и пропаганда. Већина и мањина у демократији. Опозиција.
Владавина права и/или владавина већине. Конституционална демократија.
Мајоризација. Организација политичке власти. Политички системи у транзицији.
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Број часова активне наставе недељно током семестра/триместра/године
Предавања Вежбе
ДОН
Студијски истраживачки рад
Остали часови
45
15
Методе
извођења
наставе

•
•
•
•
•

Педавања
Вежбе
Презентације и дискусије
Индивидуалне консултације
Истраживачки тимски 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
Појам и предмет науке о политичком систему. Политички систем и
правне науке. Методологија и методе.
2
Појам политичког система. Теорије о политичком систему од
антике до данас. Системска и функционална теорија.
3
Структура политичког система: политика, институције, субјекти,
процеси и односи, политичка култура. Власт, ауторитет, моћ, јавно
мнење.
4
Грађанско друштво и држава. Правна држава и грађанско

5

6
7
8

9
10
11
12
13

14
15

друштво. Масовне комуникације. Друштвене установе и
организације.
Политички процес: појам, природа и типови политичких процеса.
Артикулација и агрегација интереса и вредности. Конверзија
инпута у аутпуте. Садржај политичког процеса: консезус и
конфликт. Политичка криза. Политичка одлука.
Појам и значења демократије. Концепције и модели демократије.
Услови и оквири демократије. Демократија као норма и као
стварност.
Степени демократије: однос норме и стварности. Основни
елементи демократског система. Већина и мањина у демократији.
Мањкавости демократије.
Политичке елите и лидерство. Политичке организације. Политичке
партије, интересне групе и политички покрети. Партијски системи.
Избори: појам, функције и изборни системи. Врсте изборних
система..
Изборна кампања. Политички маркетинг. Јавно мнење. Изборне
коалиције.
Политичке идеологије: појам и класификације. Либерализам.
Социјализам. Конзервативизам. Национализам. Идеолошке
конвергенције. Преображаји идеологије.
Политичка култура: појам и типови. Традиција и политичка
промена. Садржај политичке културе. Експресивни симболизам у
политици. Функције политичке културе.
Политичка социјализација. Појам и одређења. Процес политичке
социјализације. Околности, оквири и функције политичке
социјализације. Политичка манипулација.
Трансформација политичких система. Политички системи у
транзицији. Транзициона парадигма. Политичко наслеђе. Процес
транзиције: фазе и исходи транзиције. Однос политичке културе и
политичких институција у транзицији. Типологија транзиционих
система.
Презентација семинарских радова
Анализа наставног процеса. Вредновање активности и упис
бодова.

