Спецификација предмета за књигу предмета
Студијски програм
ПРАВО
Изборно подручје (модул)
Опште право
Врста и ниво студија
Основне академске студије
Назив предмета
Политички систем
Наставник (за предавања)
Наставник/сарадник (за вежбе)
Наставник/сарадник (за ДОН)
Број ЕСПБ
6 Статус предмета (обавезни/изборни)
Услов
Испуњење предиспитних обавеза

Изборни

Основни циљ предмета јесте да учини студенте грађанима који се понашају сагласно врлинама које красе
добро делање и, да живећи у заједници, развијају те врлине, као особине сопственог каратера. А, те
врлине су: доброта, лепота, истина, праведност, храброст и друго. Другачије речено, циљ предмета је да
научи студенте, који представљају будућност наше државе, да толерантно, лепо и праведно живе у
друштву, узајамно делујући једни на друге у циљу изградње добро изграђеног политичког поретка.

Циљ
предмета

Упознавање студената са државним и другим друштвено-политичким организацијама,
механизмима државне власти и односима у власти, правним институцијама, партијским
системима, политичком културом друштва, али и институцијама и процесима доношења и
Исход
реализациом политичких одлука.
предмета
Садржај предмета
Упознавање студената са: 1) Политичким управљањем комплексним друштвима, 2)
специфичностима политике као посебне области друштвених односа међу људима, 3)
политичким организацијама и правним институтима, 4) објективним законима, могућностима,
циљевима и средствима политике, 5) савременим политичким системима, 6) стабилностима
политичког система и политичким кризама, 7) струкуром и основним елементима политичког
система, 8) својствима и функцијама политичког система, 9) савременим политичким односима,
10) политичким и правним нормама, 11) политичком свешћу, 12) политичком културом, и 13)
Теоријска
типологијом савремених политичких система.
настава
Практична Обухвата: посјету појединим политичким партијама и разговор о организацији и раду тих
партија и проучавање досадашњих политичких система и предвиђање настанка будућих
настава
политичких система, израда семинарских радова.
(вежбе,
ДОН,
студијски
истраживачки рад)
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Број часова активне наставе недељно током семестра/триместра/године
ДОН
Студијски истраживачки рад
Предавања Вежбе
Остали часови
2

2
Примењују се вербално-текстуална и илустративно-демонстративна метода, метода израде
реферата, семинарских радова и пројеката, као и метода „корак по корак".

Методе
извођења
наставе
Оцена знања (максимални број поена 100)
Предиспитне обавезе поена
Завршни испит
активност у току
предавања
8 писмени испит
практична настава
7 усмени испит
колоквијуми
20
семинари
15

поена

50

