
Табела 5.1 Спецификација  предмета  на студијском програму докторских студија 
Назив предмета: Политичка антропологија (Докторске академске судије етнологије и антропологије) 
Наставник или наставници: проф. др Слободан Наумовић 
Статус предмета: Изборни 
Број ЕСПБ: 6 ЕСПБ 
Услов: Испуњен услов за упис 2. семестра докторских академских студија 
Циљ предмета 
Први циљ је да студенти овладају кључним појмовима антропологије политике дисциплине која надилази 
популистичке, културно-детерминистичке и евроцентричке погледе на политички живот. Други циљ је да 
се студенти оспособе да активно размишљају, уочавају, ваљано постављају и самостално решавају сложене 
научне проблеме користећи теорије и методе неколико сродних наука које се баве проучавањем политике, 
као и да тим активностима приступају на непристрасан и одмерен начин. Трећи циљ тиче се подстицања 
размишљања о легитимним облицима политичког ангажмана. Најзад, четврти циљ је да скажуе пружи 
допринос политичком образовању младих људи, као предуслов за даљу демократизацију друштва. 
Исход предмета  
Студенти теба да схватају и правилно користе кључне појмове политичке антропологије; да су упознати са 
теоријским оквирима актуелне научне продукције; да конципирају методолошки апарат истраживања; да 
самостално анализују најсложеније примере из политичког живота савремених друштава; да речито ис 
резултате својих анализа, водећи рачуна о одговорности за исказане ставове.   
Садржај предмета 
Студенти се упознају са антропологијом савременог глобалног политичког поретка: Развој светског 
система;  Динамика модерности, пост-модерности и глобализације; Судбина националних држава у 
постнационалној ери; Демократски политички системи и процеси демократизације постсоцијалистичких 
система; Логика успостављања постнационалне констелације, парадокси европских интеграција и 
динамика између очувања глобалних империја и покушаја успостављања полицентричног глобалног 
поретка. 
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Број часова  активне наставе Теоријска настава: 6+0 Практична настава: 
Методе извођења наставе 
Предавања, менторске консултације. 
Оцена  знања (максимални број поена 100) 
Семинарски рад: 50 поена 
Испит (усмени): 50 поена 
Начин провере знања: писмени испит, усмени испт, семинарски рад. 



 


