
Табела 5.2. Спецификација предмета 

 

Студијски програм: Основне академске студије филозофије 

Назив предмета: Увод у филозофију политике 

Наставник/наставници: проф. др Иван Младеновић 

Статус предмета: Изборни предмет 

Број ЕСПБ: 7 

Услов: Нема посебних услова 

Циљ предмета 

Курс је уводног типа и због тога има свој како енциклопедијски тако и филозофски аспект: полазници ће 

бити упознати са основним стремљењима у политичкој мисли, а радиће и на томе да овладају вештином 

филозофског разматрања појмoва који се односе на политику. 

Исход предмета 

Студенти стичу вештину разматрања појмова везаних за политику, као и знања из области филозофије 

политике и политичке теорије. 

Садржај предмета 

Теоријска настава 

У првом делу курса разматрају се основна питања која се тичу феномена политичког и филозофије 

политике (на пример, појам политичке заједнице, легалитет, легитимитет, итд.). У другом делу предмет 

изучавања је појам демократије. У трећем делу полазници ће бити упознати са основним стремљењима у 

политичкој мисли (либерализам, конзервативизам, марксизам, итд.), као и питањима везаним за проблеме 

глобализације и правде у међународним односима. 
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Број часова активне наставе Теоријска настава: 2 Практична настава: 2 

Методе извођења наставе 

Предавања и вежбе. 

Оцена знања (максимални број поена 100) 

Предиспитне обавезе 
поена 

Завршни испит поена 

активност у току предавања 10 писмени испит 50 

практична настава  усмени испт  

колоквијум-и 20 ..........  

семинарски рад 20   

 


