
 

УНИВЕРЗИТЕТ У ИСТОЧНОМ САРАЈЕВУ 
Филозофски факултет Пале 

 

Студијски програм: Политикологија и међународни односи 

I циклус студија I година студија 

Пун назив предмета МОРАЛ И ПОЛИТИКА 

Катедра  Катедра за новинарство и политикологију 

Шифра предмета Статус предмета Семестар ECTS 

ПО 3-2 Обавезан III 6 
Наставник/ -ци доц. др Стојан Шљука 

Сарадник/ - ци мр Миљан Попић, 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  72 48  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 
Предмет има за циљ да уведе студенте у основна проблемска питања која се тичу односа морала и 
политике 

Условљеност Нема условљености 

Наставне методе (само набројати методе које користитеза реализацију облика наставе) 

Садржај 
предмета по 
седмицама 

1.Етика као фиософија морала 
2.Философија политике 
3 Сукоб Сократа са политиком демократске Атине 
4.Платонова Држава 
5.Аристотелова Политика 
6.Морал као практичко дјеловање 
7.Веза морала и политике у антици 
8.Морал и правда 
9.Политика и правда 
10.Етика, вјера, политика (хришћанска ера) 
11.Категорички императив и политика (Кант) 
12.Секуларизација морала и државе 
13.Политика образовања 
14.Савремена  етичка учења и политизација људских права 
15.Има ли демократија будућност? 

Обавезна литература  

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

Платон Одбрана Сократова   

Платон  Држава   
Допунска литература 

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

Аристотел Политика   

Отфрид Хефе 
Да ли је демократија способна за будућност 
Академска књига, Нови Сад 

2016. 24-57; 72-106; 178-188 

Обавезе, облици 
провјере знања и 
оцјењивање 

Врста евалуације рада студента Бодови Проценат 

Предиспитне обавезе 

нпр. Присуство предавањима/ вјежбама 10 10% 

нпр. Позитивно оцјењен сем. Рад/ пројекат/ есеј 20 20% 

                                                
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. 



нпр. Студија случаја – групни рад   

нпр. Тест/ колоквијум 20 20% 

нпр. Рад у лабораторији/ лаб. Вјежбе    

нпр. Практични рад   

Завршни испит 

нпр. Завршни испит (усмени/ писмени) 50 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) 

 


