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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 
 

63 
 

42 0 1,4 

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

 

укупно студентско оптерећење (у сатима, семестрално)  
= 105h 

Укупно оптерећењепредмета (наставно + студентско): 180сати семестрално 

Исходи учења 

1. Стицања увида у основне појмове, етапе развоја и типове политичких идеологија 
2. Развој критичке свијести кроз компарацију утицаја различитих идеологија на друштвену и 
политичку стварност 

1. Стицање базичних категорија за праћења, разумјевање и анализу политичких 

дешавања кроз призму политичке идеологије/а  
 

Условљеност Испуњавање предиспитних обавеза 

Наставне методе 

Предавања и вјежбе уз дискусију с претдходно одређеним фокусом; писање креативног есеја на 
тему мањкавости и предности одређеног идеолошког правца у савременом контексту; 
дебата на неку актуелну тему у контексту политичке идеологије/а 
 

Садржај 
предмета по 
седмицама 

1. Упознавање са циљевима предмета и основним методама рада и обавезама 
2. Политичка идеологија- главне етапе развоја појма 
3. Појам идеолошког спектра 
4. Фукнције политичких идеологија 
5. Либерализам- настанак, елементи, облици 
6. Конзервативизам- настанак, елементи, облици 
7. Социјализам- настанак, елементи, облици 
8. Национализам 
9. Фашизам 
10. Феминизам 
11. Анархизам 
12. Екологизам 
13. Верски фундаментализам 
14. Крај идеологија? 
15. Критика идеологија (Алтисер, Грамши, Арент, Попер) 
 

Обавезна литература  

                                                 
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. 



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

Ендру Хејвуд 
 

Политичке идеологије. Београд: Завод за издавање 
уџбеника 

2005  

Допунска литература 

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

Michael Freeden 
 

Michael Freeden 
Ideologies and Political Theory: A Conceptual 
Approach, Oxford University Press, Oxford 
1996 

1996.   

Robert Eccleshall et al. (Eds), 
 

Political Ideology: An Introduction, Routledge, London 
and New York 
 

2003.   

Обавезе, облици 
провјере знања и 
оцјењивање 

Врста евалуације рада студента Бодови Проценат 

Предиспитне обавезе 

Присуство предавањима/ вјежбама 10  

позитивно оцјењен есеј 20  

дебата  10  

тест 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  

 


