
 

УНИВЕРЗИТЕТ У ИСТОЧНОМ САРАЈЕВУ 
Филозофски факултет Пале 

 

Студијски програм: Политикологија и међународни односи 

I циклус студија I година студија 

Пун назив предмета УВОД У ПОЛИТИЧКЕ НАУКЕ  

Катедра  Катедра за новинарство и политикологију 

Шифра предмета Статус предмета Семестар ECTS 

ПО 1-1 Обавезан I 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)  
= 120 h 

Укупно оптерећењепредмета (наставно + студентско): 195сати семестрално 

Исходи учења 

1. Стицања увида у основне политиколошке појмове  

2. Стицање способности и знања неопходних за наставак студија 

3. Разумијевање повезаности политичких појава и процеса   

 

Условљеност Испуњавање предиспитних обавеза 

Наставне методе 
Предавања и вјежбе уз дискусију с претдходно одређеним фокусом;  дебата на актуелну тему у 
контексту кључних политичких појмова  
 

Садржај 
предмета по 
седмицама 

1. Упознавање са циљевима предмета и основним методама рада и обавезама 
2. Политика некад и сад 
3. Шта је политика 
4. Главни приступи у изучавању политике  
5. Концепти државе 
6. Владе, системи и режими 
7. Моћ, власт, сила и насиље 
8. Демократија и демократизација 
9. Елите, масе, неелите 
10. Политичко лидерство 
11. Политичке вриједности 
12. Привреда, друштво и политика 
13.  Политички процес и функционисање система 
14. Изазови савремене политике  
15. Политика и глобализација 

Обавезна литература  

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

Политика. Београд: Клио  2005  

                                                
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. 



Ненад Кецмановић 
Елементи владавине. Београд: Факултет 
политичких наука, Чигоја штампа  

2011 9-27; 71-118 

Ненад Кецмановић  Политика, држава, моћ. Београд: Чигоја штампа 2011 15-73 

Допунска литература 

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

B. Axford et al  Uvod u politologiju. Zagreb: Politička kultura  2002 157-211 

Обавезе, облици 
провјере знања и 
оцјењивање 

Врста евалуације рада студента Бодови Проценат 

Предиспитне обавезе 

Присуство предавањима и вјежбама 10  

тест 20  

дебата  20  

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  

 


