
 

УНИВЕРЗИТЕТ У ИСТОЧНОМ САРАЈЕВУ 
Филозофски факултет Пале 

 

Студијски програм: Политикологија и међународни односи  

I циклус студија II година студија 

Пун назив предмета ИСТОРИЈА ПОЛИТИЧКЕ МИСЛИ 2 

Катедра  Катедра за новинарство и политикологију   

Шифра предмета Статус предмета Семестар ECTS 

ПО 3-1 Oбавезан  III 7 

Наставник/ -ци проф. др Златиборка Попов Момчиновић, ванредна професорица 

Сарадник/ - ци мр Стефан Вукојевић, виши асистент 

Фонд часова/ наставно оптерећење 
(седмично) 

Индивидуално оптерећење студента (у 
сатима семестрално) 

Коефицијент 
студентског 

оптерећења So1 

П АВ ЛВ П АВ ЛВ So 

3 2 0 
 

72 
 

48 0 1,6 

укупно наставно оптерећење (у сатима, семестрално)  
=75h 

укупно студентско оптерећење (у сатима, семестрално)  
= 120h 

Укупно оптерећењепредмета (наставно + студентско): 195 сати семестрално 

Исходи учења 

1. познавање, разумијевање и тумачење основних политичких концепта модерне политичке 

мисли;  

2. Препознавање и познавање идеје важних модерних политичких мислилаца, 

процјењивање значаја главних („вечитих”) проблема и идеја политичке теорије;  

3. Стицање способностисамосталне анализире изворне политичке текстове и дела;  

4. унапређивање способности и вјештине читања и разумјевања текстова, као и усменог и 

писаног изражавања и аргументације;  

5. Развијање усменог и писаног изражавања и аргументације 

Условљеност Испуњавање предиспитних обавеза 

Наставне методе 

Предавања и вјежбе уз дискусију, с претходно одређеним фокусом; писање креативног есеја  
дебата на неку актуелну тему у контексту примјењивости референтних идеја модерне политичке 
мисли; читање изворних дјела   
 

Садржај 
предмета по 
седмицама 

1. Упознавање са циљевима предмета и основним методама рада и обавезама 
2. Савремени приступи изучавању историје политичке мисли 
3. Политичка мисао хуманизма и ренесансе 
4. Макиjавелиjев раскид са традициjом класичне политичке филозофиjе  
5. Културно-историjски значаj и политичке посљедице протестантске реформациjе  
6.  Рађање модерне суверене државе и спор апсолутиста и антиапсолутиста у 16. Веку (Боден, 
монархомаси, Алтузиjе)  
7. Модерни рационализам и политичка теорија 
8. Јуснатурализам и контрактуализам у (анти)апсолутистичком кључу – Хобс и Лок 
9. Русоова концепција друштвеног уговора  
10. Политичке идеје шкотског просветитељства  
11. Политичке идеје Француске револуције, њихова критика и одбрана (де Местр, Берк, Пејн) 

                                                
1Коефицијент студентског оптерећења Soсе рачуна на сљедећи начин: 

а) за студијске програме који не иду на лиценцирање: So = (укупно оптерећење у семестру за све предмете 900 h – укупно наставно оптерећење П+В у 
семестру за све предмете _____ h)/ укупно наставно оптерећење П+В у семестру за све предмете _____ h = ____. Погледати садржај обрасца и 
објашњење. 

б) за студијске програме који иду на лиценцирање потребно је користити садржај обрасца и објашњење. 



12. Политичка теорија њемачког идеализма  
13. Утилитаристичка политичка мисао: Бентам, Џ. С. Мил и Годвин 
14. Утопијски социјализам 
15. Политичке идеје Карла Маркса 
 

Обавезна литература  

Аутор/ и Назив публикације, издавач Година Странице (од-до) 

Радомир Лукић  
Историја политичких и правних теорија. Београд: 
Завод за издавање уџбеника 

1995  

Драгољуб Мићуновић Социјална филозофија. Београд: Филип Вишњић  1997  

Допунска литература 

Аутор/ и Назив публикације, издавач Година Странице (од-до) 
Воjислав Становчић,  Политичка теориjа, Службени гласник, Београд 2006  

Илија Вујачић Политичка теорија, Чигоја штампа, Београд 2002  

Обавезе, облици 
провјере знања и 
оцјењивање 

Врста евалуације рада студента Бодови Проценат 

Предиспитне обавезе 

Присуство предавањима/ вјежбама 10  

Позитивно оцјењен есеј 20  

Анализа изворних дјела  10  

Дебата 10  

Завршни испит 

Завршни испит (усмени) 50  
УКУПНО 100 100 % 

Web страница (навести URL адресу предмета уколико постоји)/ (ако не постоји избрисати овај ред) 

Датум овјере (унијети задњи датум усвајања овог силабуса на сједници Вијећа) 

 


