
Табела 5.2. Спецификација предмета  

Спецификацију треба дати за сваки предмет из студијског програма.  
Студијски програм : Мастер академске студије: Држава друштво и транзиција 

Назив предмета: Другост у савременом друштву  

Наставник/наставници: др Наташа Јовановић Ајзенхамер  

Статус предмета: Изборни  

Број ЕСПБ: 6 

Услов: Нема предуслова за похађање овог курса.  

Циљ предмета Упознавање студената са механизмима конструисања и праксама другости унутар  

различитих аспеката реалности савременог света. Развијање критичког мишљења у промишљању и 

разумевању феномена другости унутар различитих сегмената друштвене реалности свакодневице: политике, 

социо-економских неједнакости и културних дискурса и пракси. У оквиру курса биће разматрани како 

савремени процеси и феномени који доминирају у теоријској и емпиријској концептуализацији појма 

другости, тако и кључни историјски случајеви који су били окидачи за теоријску артикулацију и 

концептуализацију овог проблема.  

Исход предмета Студенти ће добити потребна теоријска и методолошка знања за анализу различитих 

процеса и пракси који илуструју појавну разноликост феномена другости у свету и Србији. Студенти ће 

бити сензибилисани да препознају истраживачки проблем, артикулишу истраживачку тему и понуде могуће 

модалитете истраживачког приступа у разумевању различитих аспеката механизама конструисања другости. 

Садржај предмета 

У оквиру теоријске наставе студенти ће обрадити следеће теме: верска, национална и етничка другост у 

контексту мултикултуралног света, политичка другост у кључу разумевања популистичких механизама 

прављења непријатеља од политичких опонената, класна другост у контексту глобалног раслојавања и 

концепт “нове сиротиње”, родна (мултипликована)другост посматрана кроз три различите бинарне 

опозиције: (а) мушкарци - жене, (б) хетeросексуалност - хомосексуалност, и (ц) родна бинарност - родна не-

бинарност. У оквиру корпуса тема о родној другости посебно ће бити разматрано питање положаја транс* 

особа и њиховог друштвеног положаја унутар различитих друштвених реалности: ширег mainstream 

друштвеног контекста и ужег контекста ЛГБТ заједнице. У оквиру тематске целине о верској и етничкој 

другости акценат ће бити стављен на савремену мигрантску кризу и изазове другојачења мигрантске 

популације у различитим западним друштвима.  
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Број часова  активне наставе 4 Теоријска настава: 2 Практична настава: 2 

Методе извођења наставе 

Предавања, вежбе, презентације, израда семинарског рада, радионице, дебате.  

Оцена  знања (максимални број поена 100) 

Предиспитне обавезе 
поена 

 
Завршни испит  поена 

активност у току предавања 20 писмени испит 50 

практична настава  усмени испт  

колоквијум-и  ..........  

семинар-и 30   

Начин провере знања могу бити различити наведено  у табели су само неке опције: (писмени испити, усмени 

испт, презентација пројекта, семинари итд...... 

*максимална дужна 2 странице А4 формата 

 


