
Табела 5.2. Спецификација предмета  

Спецификацију треба дати за сваки предмет из студијског програма.  
Студијски програм: Мастер академске студије социологије 

Назив предмета: Друштво и политика 

Наставник/наставници: Проф. др Јово С. Бакић, асистент Немања И. Костић 

Статус предмета: Изборни 

Број ЕСПБ: 6 

Услов: Поседовање основних социолошких и историографских знања. 

Циљ предмета 

Стицање знања о међусобној условљености политичких појава с друштвеном структуром, 

дуготрајним и средњорочним историјским процесима и краткотрајним догађањима, те појавама у 

привреди и култури,  као и са социјално-психолошким одредницама личности. Нарочит нагласак 

је стављен на стицање знања о утицају глобалних друштвених процеса и империјалних интереса 

на политику једног друштва на периферији светског капиталистичког система. 

Исход предмета  

Способност самосталне анализе домаће и међународне политичке сцене. Препознавање и 

објашњење облика друштвене условљености у тумачењима политике у различитим  историјским 

раздобљима и промена доминантних теорија и појмова у зависности од измењених глобалних и 

локалних, класних, слојних и националних противречности, интереса и идеологија утицајних 

друштвених група и промене епохалне свести и колективног памћења. Разумевање утицаја 

глобалних друштвених процеса, империјалних интереса и односа моћи у међународној академској 

заједници на локалну теоријску мисао о политици и на практичну политику. 

Садржај предмета 

Теоријска настава 

Разликовање начина на који на политику утиче индустријско односно постиндустријско друштво. 

Капитализам, империјализам  и национализам. Раст друштвених неједнакости у центру светског 

капиталистичког система током последње четири деценије. На који је начин то утицало на политику у 

центру светског капиталистичког система, а какве се последице могу препознати на његовој 

(полу)периферији? Појам идеологије и различите врсте идеологија: конзерватизам, либерализам, 

социјализам, фашизам. Дефинисање појмова левице и деснице. Крајња десница и њене варијанте: 

екстремна и радикална. Дефинисање и критика појмова тоталитаризам и популизам. Да ли постоји 

левица и какве облике данас има? Улога права у стварању и правдању капитализма. Олигархијска 

суштина капитализма. 

Практична настава  

Расправљање о новим облицима ауторитарности у 21. веку. На који се начин они разликују од старих 

ауторитарних система и фашизма? Које су сличности, а које разлике? Разврставање различитих 

конкретних облика личне власти у појединим земљама и у појединим историјским епохама у различите 

облике личне власти. Да ли је реч о ауторитарној модернизацији или о модернизацијском правдању 

ауторитарне власти? Да ли је употреба појмова тоталитаризам и популизам у овом контексту оправдана? 

Препознавање правне и партијске државе и њихових ограничења у ближем и даљем окружењу. 

Препознавање идеолошке усмерености различитих странака и покрета у Србији и у свету. Посете 

политичким странкама и фондацијама које подстичу образовање младих политичарки и политичара. 

Дијалектика америчког и немачког империјализма и јужнословенских национализама у разарању СФРЈ. 

Да ли се и у којим случајевима може препознати империјализам у данашњим међународним односима? 

Колико је националистички отпор империјализму оправдан? Да ли је важно коју општу идеологију 

национализам допуњује у процењивању његове оправданости? Да ли су демократија и капитализам 

компатибилни? 
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Број часова  активне 

наставе 
Теоријска настава: 15x2 Практична настава: 15x2 

Методе извођења наставе 

Комбиновање фронталних и интерактивних предавања. Семинари. Радионице. Посете политичким 

странкама и фондацијама које помажу политичком образовању страначких кадрова. 

Оцена  знања (максимални број поена 100) 

Предиспитне обавезе 
поена 

 
Завршни испит  поена 

активност у току предавања 15 писмени испит  

практична настава  усмени испт 50 

колоквијум-и  ..........  

семинар-и 35   

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 

 


