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

Студијски програм : Основне академске студије социологије 

Назив предмета: Политичка глобализација 

Наставник/наставници: проф. др Владимир М. Вулетић, асистент др Стефан Јанковић 

Статус предмета: изборни  

Број ЕСПБ: 3 

Услов: положени испити из курсева Увод у социологију 1 и Увод у социологију 2   

Циљ предмета 

Циљ је упознавање студената са процесима трансформације односа моћи у савременом свету и 
трансформације државног суверенитета. 

Исход предмета  

Разумевање процеса десуверенизације и ресуверенизација и њихових практичних последица за будућност 
Србије.  Повезивање локалних проблема са глобалним контекстом. 

Садржај предмета 

Теоријска настава 

Теме које се изучавају: развој државе кроз историју; појава међународног система држава; модерне 
националне државе; појава глобалне политике; интернационализација и глобализација; космополитанизам, 
регионализам; раст политичког екстремизма; нови ратови; демократски дефицит; будућност националне 
државе и демократије. 

Практична настава  

Анализа текстова из семинарске литературе. 

Литература   

Обавезна литература: 
Беренд, И. 2012. Европа после 1980. Београд: Архипелаг, Службени гласник. 
 
Препоручена литература: 
Вулетић, В. 2006. Глобализација - актуелне дебате. Зрењанин: Градска народна библиотека „Жарко 
Зрењанин“. 
Шолте, И, 2009. Глобализација - критички увод, Подргорица: ЦИД. 
Гиденс. Е. 2009. Европа у глобалном добу. Београд: Клио. 
Хобсбаум. Е. 2008. Глобализација, демократија и тероризам: Архипелаг. 
Волерстин, И. 2004. Опадање америчке моћи. Подгорица: ЦИД. 
Хард, М. и Негри, А. 2005. Империја. Београд: Бараба. 
Гиденс, Е. 2010. Климатске промене и политика. Београд: Клио. 
Саскија С. 2004. Губитак контороле? Београд: Београдски круг. 
Калдор, М. 2005. Нови и стари ратови. Београд: Београдски круг. 

Број часова  активне наставе Теоријска настава: 15x1 Практична настава: 15x1 

Методе извођења наставе 

Предавања, разговори са студентима, писање семинарских радова, анализа филмова. 

Оцена  знања (максимални број поена 100) 

Предиспитне обавезе 
поена 

 
Завршни испит  поена 

активност у току предавања 10 писмени испит  

практична настава  усмени испт 30 

колоквијум-и 50 ..........  

семинар-и 10   

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 

 


