Спецификација предмета за књигу предмета
Студијски програм
Одбрана
Изборно подручје (модул)
нема
Врста и ниво студија
Мастер академске студије
Назив предмета
Савремене теорије државе и безбедности
Наставник (за предавања)
Матијевић Л. Миле, Зорић М. Мирјана
Наставник/сарадник (за вежбе)
Крстић Д. Далибор
Наставник/сарадник (за ДОН)
/
Број ЕСПБ
7 Статус предмета (обавезни/изборни)
изборни
Услов
/
Стицање основних теоријских знања из области социологије политике, односно ужих
Циљ
припадајућих области: теорија државе и теорија безбедности. Утолико је у теоријама безбедности
предмета
посебан нагласак на оним које имају у фокусу безбедност државе.
Студенти стичу шира и потпунијa знања о токовима и последицама социјалних кретања и
организовања која се односе намоделе државног устројства и њихова тумачења с једне, односно
Исход
теоријске артикулације безбедности с друге стране.
предмета
Садржај предмета
Историјски развој државних облика и њихова теоријска рефлексија; политичке форме државног
организовања до средњег века; успон државе (од XIVдо XVIII века); модерна (национална) држава и
њене главне одлике; развој државе у XIX и XX веку; потенцијали и ограничења савремене државе;
теорије о држави; апсолутистичка и конституционална теорија државе; етичка и класна теорија
државе; плуралистичка теорија државе; безбедност државе – реалистички и либералистички приступ;
конструктивизам и критичка теорија; главни концепти и тематске области студија безбедности;
Теоријска
бућност државе и њене безбедности.
настава
Практична
настава
(вежбе,
Практична настава: Вежбе - Студије случаја, дискусије, примери из праксе и окружења, семинарски
ДОН,
радови.
студијски
истраживачки рад)
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3
Број часова активне наставе недељно током семестра/триместра/године
Предавања Вежбе
2

ДОН
2

Студијски истраживачки рад
0

Остали часови
0

0

На предавањима обрадити битне садржаје методских јединица уз обавезне примере, с обзиром на
методолошку природу предмета. Вежбе реализовати након завршених предавања, индивидуалним
радом студената. Студентима давати припремљене задатке које ће на основу предавања и
литературе самостално решити.

Методе
извођења
наставе
Оцена знања (максимални број поена 100)
Предиспитне обавезе
активност у току
практична настава
колоквијуми
семинари

поена

Завршни испит
10 писмени испит
10 усмени испит
20
20

поена
40

