
 

УНИВЕРЗИТЕТ У ИСТОЧНОМ САРАЈЕВУ 
ФИЛОЗОФСКИ ФАКУЛТЕТ ПАЛЕ 

 

Студијски програм: Политикологија и међународни односи 

I циклус студија IV година студија 

Пун назив предмета ОСНОВЕ СПОЉНЕ ПОЛИТИКЕ 

Катедра  Катедра за новинарство и политикологију – Филозофски факултет Пале 

Шифра предмета Статус предмета Семестар ECTS 

ПО 8-1 Обавезни VIII 6 

Наставник/ -ци др Срђан Перишић, доцент 

Сарадник/ - ци  

Фонд часова/ наставно оптерећење 
(седмично) 

Индивидуално оптерећење студента (у 
сатима семестрално) 

Коефицијент 
студентског 

оптерећења So1 
П АВ ЛВ П АВ ЛВ So 

3 2  63 42  1,4 

укупно наставно оптерећење (у сатима, семестрално)  
75h 

укупно студентско оптерећење (у сатима, семестрално)  
105h 

Укупно оптерећењепредмета (наставно + студентско): 180h 

Исходи учења 

Као основни исход учења очекује се стицање знања потребног за правилно разумевање и 
самосталну употребу категоријалног апарата научног изучавања спољне политике. Студенти ће 
тиме бити оспособљени да могу да самостално прате, анализирају и тумаче процесе и поступке у 
спољним политикама различитих држава на аналитичкими сличним стручним пословима у 
државним органима, посебно министарству спољних послова и дипломатско конзуларним 
представништвима и другим институцијама. 

Условљеност 
Положен испит из: 
Међународниодноси 

Наставне методе Предавања, вежбе, семинарски рад, групни рад 

Садржај 
предмета по 
седмицама 

 
 

1. Разлике у одређењима појма спољне политике и научног проучавања спољне политике;  

2. Контроверзе о субјектима и актерима спољне политике;  

3. Циљеви у спољној политици – појам и врсте; 

4. Заједнички свим државама и универзални циљеви?; Циљеви у спољној политици специфични 

за поједине државе; 

5. Средства спољне политике у суштинском смислу;  

6. Средства спољне политике – политички инструменти, 

7. Спољополитичка пропаганда, економски инструменти, инструменти ослоњени на оружану силу;  

8. Детерминанте спољнеполитике – појам и врсте;  

9. Детерминанте спољне политике – идеосинкратички чиниоци, 

10. Чиниоци везани за друштвени систем одређене државе,  

11. Чиниоци везани за геополитичке карактеристике државе,  

12. Чиниоци везани за међународно окружење; 

13. Креирање спољне политике – теоријски концепт;  

14. Спровођење спољне политике – теоријски концепт 

Обавезна литература  

Аутор/ и Назив публикације, издавач Година Странице (од-до) 
Ч. Кегли – Ј. Виткоф,  СВЕТСКА ПОЛИТИКА – Тренд и 

трансформацја, Београд, 
2004.  стр. 120-162 

Р. Вукадиновић,  ТЕОРИЈЕ ВАЊСКЕ ПОЛИТИКЕ, Загреб, 2005.  

                                                
 



В. Димитријевић, Р. 

Стојановић,  

МЕЂУНАРОДНИ ОДНОСИ, Београд,  1996. око 140 страница 

Висковић, И. ДетерминантеспољнеполитикеСрбије, 

у:ЗборникуЕлементистратегијеспољнеполит

икеСрбије. Београд: ИМПП 

2008. (стр. 17 – 31). 

 

    

Обавезе, облици 
провјере знања и 
оцјењивање 

Врста евалуације рада студента Бодови Проценат 

Предиспитне обавезе 

нпр. Присуство предавањима/ вјежбама   

нпр. Позитивно оцјењен сем. Рад/ пројекат/ есеј   

нпр. Студија случаја – групни рад   

нпр. Тест/ колоквијум 10x2 20% 
нпр. Рад у лабораторији/ лаб. Вјежбе    

нпр. Практични рад   

Завршни испит 

нпр. Завршни испит (усмени/ писмени) 80 80% 

УКУПНО 100 100 % 

Web страница http://www.ffuis.edu.ba/ 

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

 

http://www.ffuis.edu.ba/

