
Табела 5.2. Спецификација предмета  
Спецификацију треба дати за сваки предмет из студијског програма.  

Студијски програм : Основне академске студије социологије 

Назив предмета: Дијаспора и јавне политике 

Наставник/наставници: доц. др Милица З. Весковић Анђелковић и проф. др Мирјана В. Бобић  

Статус предмета: изборни 

Број ЕСПБ: 6 

Услов: положен испит из Социјалне демографије 

Циљ предмета 

Циљ предмета јесте да се студенти упознају са појмом и феноменом дијаспоре која игра врло значајну 
улогу у констелацији односа појединаца и држава у савременом свету. То подразумева излагање и 
упознавање њених карактеристика и потенцијала које пружају основ за ефективан одговор државних 
актера. 

Исход предмета  

Студенти препознају дијаспору као развојни потенцијал у смислу расположивог хуманог, социјалног и 
економског капитала који се може мобилисати уз адекватне државне политике. 

Садржај предмета 

Теоријска настава 

У оквиру теоријске наставе, студенти ће се упознати са појмом дијаспоре уз његово јасно разграничење од 
појмова који се односе на феномене савременог света, а који су му блиски, попут глобализације и 
транснационализма. Такође, приликом дефинисања појма поставља се јасна разлика дијаспоре и расејања, а 
том приликом се нагласак ставља на значај односа матице и дијаспоре, као и на идентитет миграната и 
њихову међусобну транснационалну умреженост који су конститутивни елементи дефиниције. Након 
дефинисања појма, студенти ће се упознати са ресурсима које поседује дијаспора – економским, хуманим и 
социјалним – као и могућностима и неопходним условима у друштвеном систему за њихово улагање. 
Излагање и дефинисање појма јавних политика, биће фокус последњег сета предавања и оне ће бити 
илустроване на примеру Србије. 

Практична настава 

На часовима аудиторних вежби студентима ће бити организоване радионице, гостујућа предавања 
појединаца који су били или су још увек у дијаспори, као и актера који су укључени на неки начин у 
креирање јавних политика. Такође, студенти ће стечено знање имати прилику да примене у реализацији 
неког емпиријског истраживања. 
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Број часова  активне наставе Теоријска настава: 15x2 Практична настава: 15x2 

Методе извођења наставе 

Предавања, радионице, пројекције документарних и играних филмова, реализација емпиријског 
истраживања, обрада података 



 

 

Оцена  знања (максимални број поена 100) 

Предиспитне обавезе 
поена 

 
Завршни испит  поена 

активност у току предавања 10 писмени испит 60 

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 

 


