ФАКУЛТЕТ ЗА ДИПЛОМАТИЈУ И БЕЗБЕДНОСТ
ОСНОВНЕ АКАДЕМСКЕ СТУДИЈЕ
СТУДИЈСКИ ПРОГРАМ – ДИПЛОМАТИЈА И БЕЗБЕДНОСТ

КЊИГА ПРЕДМЕТА
Шиф.
Пред.
ПРВА ГОДИНА
Р.бр.
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
11.
12.
13.
14.
15.
16.
17.
18.

19.ДИБ001
19.ДИБ002
19.ДИБ003
19.ДИБ004
19.ДИБ005
19.ДИБ006
19.ДИБ076
19.ДИБ077
19.ДИБ075
19.ДИБ008
19.ДИБ009
19.ДИБ010
19.ДИБ041
19.ДИБ011
19.ДИБ013
19.ДИБ079
19.ДИБ080
19.ДИБ078

ДРУГА ГОДИНА
19.
20.
21.
22.
23.
24.
25.
26.
27.
28.

19.ДИБ015
19.ДИБ016
19.ДИБ017
19.ДИБ040
19.ДИБ022
19.ДИБ019
19.ДИБ021
19.ДИБ024
19.ДИБ021
19.ДИБ025

Назив предмета

Социологија политике
1
Основи права са уставним правом
1
Основи безбедности
1
Европски односи и ЕУ
1
Информатика у дипломатији
1
Енглески језик 1
1
Други страни језик 1 / Италијански 1
1
Други страни језик 1 / Немачки 1
1
Други страни језик 1 / Шпански 1
1
Основи дипломатије
2
Системи безбедности
2
Основи политике и теорије политичких система
2
Историја дипломатије
2
Религија и политика
2
Енглески језик 2
2
Други страни језик 2 / Италијански 2
2
Други страни језик 2 / Немачки 2
2
Други страни језик 2 / Шпански 2
2
Укупно часова активне наставе

Међународно јавно право
Политички систем Србије
Међународна безбедност
Кривично право
Заштита и безбедност информација
Енглески језик 3
Савремене политичке теорије
Политичка пропаганда
Методологија политичких наука 1
Енглески језик 4

Укупно ЕСПБ

ТРЕЋА ГОДИНА
29.
30.
31.
32.
33.
34.
35.
36.
37.
38.
39.
40.
41.

19.ДИБ027
19.ДИБ028
19.ДИБ083
19.ДИБ030
19.ДИБ044
19.ДИБ045
19.ДИБ032
19.ДИБ084
19.ДИБ085
19.ДИБ034
19.ДИБ046
19.ДИБ047
19.ДИБ094

Сем.

Спољна политика Србије
Кризни менаџмент
Глобализација
Дипломатске вештине
Теорија конфликата
Геополитика
Енглески језик 5
Логика комуницирања
Аналитика података
Међународни односи
Обавештајно-безбедносне службе
Међународни економски односи
Интеркултурна комуникација

3
3
3
3
3
3
4
4
4
4
Укупно часова активне наставе

5
5
5
5
5
5
5
5
5
6
6
6
6

Број часова
2+1
2+1
3+1
1+1
1+2
2+1
1+1
1+1
1+1
3+1
2+1
3+1
3+1
3+1
2+1
1+1
1+1
1+1
40
Укупно ЕСПБ

ЕСПБ
5
6
6
4
5
2
2
2
2
6
6
7
7
6
3
2
2
2
60
60

3+1
3+2
3+1
2+2
2+2
2+1
4+2
4+2
3+1
3+1
40

7
7
6
6
6
4
8
8
7
7
60
120

2+1
3+1
3+1
2+2
2+1
2+1
1+1
2+2
2+2
4+2
3+2
3+2
3+2

6
5
5
4
6
6
3
6
6
9
8
8
8

1

42.
43.
44.

19.ДИБ086
19.ДИБ087
19.ДИБ037

Етнополитика
Индустријска шпијунажа
Енглески језик 6

6
6
6
Укупно часова активне наставе

3+2
3+2
2+2
40
Укупно ЕСПБ

8
8
5
60
180

Упоредни политички системи
7
Обавештајни рад у дипломатији
7
Стратешки менаџмент људских ресурса
7
Комуникологија
7
Енглески језик 7
7
Студије ЕУ
7
Војна дипломатија
7
Стручна пракса
7
Политика безбедности
8
Савремена политичка историја
8
Теорија одлучивања
8
Енглески језик 8
8
Стратегије националне безбедности
8
Укупно часова активне наставе

3+0
3+2
3+2
3+1
2+2
3+1
3+1
0+0
4+2
4+2
4+2
2+1
3+2
40
УКУПНО ЕСПБ

6
6
6
5
4
6
6
3
8
8
8
7
7
60
240

ЧЕТВРТА ГОДИНА
45.
46.
47.
48.
49.
50.
51.
52.
53.
54.
55.
56.
57.

19.ДИБ048
19.ДИБ088
19.ДИБ089
19.ДИБ050
19.ДИБ090
19.ДИБ066
19.ДИБ091
19.ДИБ063
19.ДИБ053
19.ДИБ054
19.ДИБ092
19.ДИБ093
19.ДИБ069

2

Студијски програм : ДИПЛОМАТИЈА И БЕЗБЕДНОСТ
Назив предмета: СОЦИОЛОГИЈА ПОЛИТИКЕ
Наставник: Михајло Манић, Никола Млађеновић
Статус предмета: обавезни
Број ЕСПБ: 5
Услов: без услова
Циљ предмета:
Упознавање студента са основима науке о друштву на основу којих ће самосталн ширити сазнања о свету у
којем живи и које њима владају. На тој научној основи студенти ће лакше савлађивати предметне садржаје и
осталих научних дисциплина које су предвиђене програмом школе а тичу се политичких и дипломатских
оквира. Уз то студенти ће се упознати са релевантним теоријским начелима социологије политике.
Исход предмета:
Способност разумевања теоријских поставки предмета и способност њихове примене на друштвенополитички живот, превасходно у Србији.
Садржај предмета:
Теоријска настава
Предмет и метод науке; конститутивни принципи науке и класификација науке; предмет соцологије и њен
однос према сродним наукама; основни методолошки правци у социологији; метод и технике социолошког
истраживања; развој мисли о друштву пре настанка социологије; социолошке теорије у раној фази развоја
социологије; класичне социолошке теорије; савремене социолошке теорије; друштвена стратификација,
култура; образовање; религија; институције; глобализација; организација; и др. Новији мислиоци
социологије политике; Културна разноврсност; Културни идентитет и етноцентризам; Неиндустријске
цивилизације или традиционалне државе; Модерни свет: индустријска друштва; Друштва првог, другог и
трећег света; Ново-индустријализоване земље; Глобализација као данашња друштвена промена; Моћ и
легитимна власт; Појам државе; Демократија; Политичке странке и гласање; Учешће жена у политици;
Глобалне снаге; Рат и војна сила; Свет без рата?.
Практична настава
Вежбе.
Литература:
Основна литерастура:
• Michael Haralambos i Robin Heald, Увод у социологију, Глобус; Загреб, 1989.
• Вукашин Павловић, Цивилно друштво и демократија, Београд: Службени гласник, 2006,
• Кејт Неш, Савремена политичка социологија, Београд: Службени гласник, 2006,
Шира литература:
• Бранислав Стевановић: Демократски принципи и политичко-културне вредности, Филозофски
факултет, Свен, Ниш, 2008.
• Бранислав Стевановић: Политичка култура и културни идентитети у Србији и на Балкану,
Филозофски факултет, Свен, Ниш, 2008
• Павловић Вукашин, Друштвени покрети и промене, Службени гласник, Београд, 2006.
• Бутиган Вјекослав: Увод у културу политике, Графика, Пирот, 1994,
• Бранислав Стевановић: Демократски принципи и политичко-културне вредности, Филозофски факултет,
Пунта, Ниш, 2008,

• Гоати Владимир: Политичка социологија, Младост, Београд, с а.,
• Тадић Божидар: Социологија политике, Унирекс, Подгорица, 1996, 5.
• Тадић Љубомир: Наука о политици, Филип Вишњић, Београд, 1988.
• Куљић Тодор: Превладавање прошлости. Београд: Хелсиншки одбор за људска права, 2002.
Број часова активне наставе: 45 Теоријска настава: 30
Практична настава: 15
Методе извођења наставе
Предавање предметног професора, презентације студената, дискусија.
Оцена знања (максимални број поена 100)
Предиспитне обавезе
поена
Завршни испит
поена
активност у току предавања
практична настава (вежбе)
колоквијум-и
семинар-и

20
20

писмени испит
усмени испит

60

Студијски програм : ДИПЛОМАТИЈА И БЕЗБЕДНОСТ
Назив предмета: ОСНОВИ ПРАВА СА УСТАВНИМ ПРАВОМ
Наставник: Слободан Симовић, Михајло Вучић
Статус предмета: Обавезни
Број ЕСПБ: 6
Услов: без услова
Циљ предмета је утврђивање објективне истине о правној стварности. Примaрни циљ нaстaвe јe дa
студeнти oвлaдaју тeмeљним знaњимa o држaвнoм и прaвнoм пoрeтку , o суштини прaвнe нaукe и њeним
oснoвaмa, нaјвaжнијим прaвним институтимa и усвoјe, пoрeд диплoмaтскo-бeзбeднoснoг, и прaвнички нaчин
рaзмишљaњa и зaкључивaњa. Схвaтe, дa дaнaс нијe мoгућe зaмислити мoдeрнoг диплoмaту, припaдникa
сaврeмeнoг бeзбeднoснoг кoрпусa, кoји нијe oпрeмљeн oснoвним прaвним знaњимa, нити дoбрoг диплoмaту
кoји нe пoсeдујe јaсну свeст o тoмe дa јe прaвo oруђe кoјим сe јeднaкo дoбрo мoжe „и крoв нaд глaвoм
сaзидaти и грoб искoпaти“. Устaв, oснoвни извoр свих прaвa, из њeгa „извиру“ свe другe прaвнe нoрмe. Oн je
„стoжeр“ прaвнoг систeмa jeднe зeмљe, кojи дaje прaвни oснoв зa урeдjeњe прaвнe држaвe (oсим у нeким
зeмљaмa гдe сe примeњуje Aнглoсaксoнскo „Цoммoн Лaw“ прaвo). Устaвнo прaвo, кao грaнa прaвa oбухвaтa,
нoрмe Устaвa, зaкoнa и др. прaвних извoрa, кojи сe oднoсe нa oргaнизaциjу нajвишe држaвнe влaсти и њeнo
прaвнo oгрaничeњe путeм индивидуaлних и кoлeктивних људских прaвa. Устaвнo прaвo je фундaмeнтaлнa
грaнa унутрaшњeг jaвнoг прaвa, зaтo штo прoучaвa нoрмe кoje сe нaлaзe у врху прaвнoг систeмa и пoсeдуjу
нajjaчу прaвну снaгу.
Исход предмета: Наравно, како правне и политичке појаве имају специфичне природе у њима се исходују
повезани факти и вредности, дескриптивни и нормативни појмови тј. објективни и вредносно обојени
правни појмови. Стога савремене теорије нуде различита објашњења државе, права и политике. Наравно да
бројност и различитост схватања о природи и улози државе и права у друштву не значи да су сва та
схватања једнако добра. Настојаћемо студентима преносити најбоља и за нас најприхватљивија.
Садржај предмета
Теоријска настава :Правне науке и њихова подела,Основи права, карактер и однос према другим правним
дисциплинама, развој, предмет и метод.Однос државе и права;Држава и право у друштвеним
променама;Међусобни утицај државе и права.Држава;Схватања о настанку и развоју државе,појам државе,
елементи државе;Државна организација;Државни орган, појам, елементи, врсте.Државни облик, појам,
врсте;Облик државне влкасти.Право и правна норма;Општи појам права;Друштвена норма, Техничка норма,
Правна норма;Елементи правне норме, диспозиција и санкција;Хијерархија правних норми;Појам, облик
садржина правног акта, доношење правног акта;Врсте правних аката;Појам правног односа;Субјект права,
појам и врсте;Правна облашћења;Примена права;Законитост;Систем права;Велики правни системи,
класификација.
Предмет, Појам и Назив уставног права,Уставно право у систему права и осталих друштвених наука, Однос
правних дисциплина и уставног права, Извори уставног права, Извори уставног права у Великој Британији,
САД, Француској, Настанак и појам устава, Битна својства, различита схватања, доношење устава у
различитим околностима, промулгација устава, Израда и структура устава, Ревизија устава, Врсте,
класификација устава, Настанак и развој устава и уставности у свету, Појмовно одређење и порекло устава и
уставности, Први писани устави, Кромвелов устав-Инструмент оф Говормент, Устав Вирџиније, Устав
Француске из 1791., Устав Пољске из 1791.,Устави и уставност у земљама грађанске демократије, Уставни
развој у земљама социјализма, Уставни систем НР Кине, Устави земаља у развоју, Устави и уставност у
земљама у транзицији, Развој уставности у Југославији од 1918-1990., Уставно регулисање економскосоцијалног уређења, Основе економско-социјалног уређења,Устав ЕУ, Појава и развој устава у
Србији;Облици државног уређења;Облици непеосредне демократије;Облици непосредне демократије у
Србији; Облици државне власти;Уређење државне власти у Србији;Парламент;Шеф државе,
Влада;Правосуђе,Судфска функција, Правосудни систем Србије; Уставна контрола и заштита;Уставни суд
Републике Србије;Људскас права;посебнме карактеристике људских права.....
Практична настава У практичној настави предвиђа се да кроз семинарске вежбе и друге видове
интерактивне наставе радимо конкретне уставе Србије, регионалне уставе и Велике уставне системе
Литература :
Слободан Симовић,“ОСНОВИ ПРАВА СА УСТАВНИМ ПРАВОМ“, Факултет за дипломатију и
безбедност, Београд, 2017.

Број часова активне наставе: 45

Теоријска настава: 30

Практична настава: 15

Методе извођења наставе Интерактивна настава која подразумева активност студената током целог
семестра кроз семинарске радове, колоквијуме, округле столове, панел дискусију, усмени део излагања,
одбране властитих ставова за одређена уставна решења и индивидуалне консултације
Оцена знања (максимални број поена 100)
Предиспитне обавезе
Поена: мах. 60
Завршни испит
Поена 40
активност у току предавања
20
писмени испит
40
Колоквијум-и
30
Семинарски рад
10

Студијски програм : ДИПЛОМАТИЈА И БЕЗБЕДНОСТ
Назив предмета: ОСНОВИ БЕЗБЕДНОСТИ
Наставник: Милица Бошковић, Жарко Браковић, Јованка Шарановић
Статус предмета: Обавезни
Број ЕСПБ: 6
Циљ предмета:
Упознавање са базичном наставно-научном дисциплином из које се гранају бројне специјализоване
и стручне дисциплине из области безбедности. Научно учинити доступним студентима да у оквиру
наставно-научне дисциплине спознају нове видове и облике најсавременијих погледа посматраних у
целини, друштвено-економских, правно-политичких и међународних односа. Тиме ће студенти
добити научну целину која је предуслов за научно истраживање безбедносних појава.
Исход предмета :
Фундаментална сврха модула је да студентима помогну у стицању основних знања о основама
безбедности дајући потребну димензију о тој проблематици са указивањем на релевантне проблеме
и садржаје који, до сада, нису у довољној мјери на научној основи елаборирани.
Очекивани резултати огледају се у потреби да студенти усвоје научнии поглед на теоријској и
праксеолошкој равни и с тим у вези друштвене и друге облике угрожавања у коренспонденцији са
сродним наукама, правима и обавезама субјеката у систему безбједности, на заштити друштва у
најширем смислу речи.
Садржај предмета:
Теоријска настава предмета ''Основи безбедности'' обухвата теме: појмовно-методолошки приступ;
савремени приступи теорији и системима безбедности; теорије система безбедности; угрожавање
безбедности; унутрашња безбедност и облици угрожавања; спољна безбедност и облици
угрожавања; изазови, ризици и претње безбедности; савремени безбедносни проблеми; одбрамбени
аспект заштите националне безбедности малих земаља; обавештајне службе; тероризам; људска
права и безбедност, појаве друштвених девијација;савремени безбедносни концепти. Садржај
предмета обухвата суштинску проблематику, која представља основу спољне и унутрашње, тј.
интегралне безбедности.
Практична настава
извођење тематских вежби усклађених са наставном јединицом; додељивање задатака, подела улога
Литература
Андреја Савић, Љубомир Стајић, Основи цивилне безбедности; ФППС, Нови Сад, 2006.
Драган Симић, Наука о безбедности; Службени лист СРЈ и ФПН Београд, 2002.
Стојковић, Дејан и др., Израда стратегијских докумената Републике Србије у области
безбедности и одбране; Војно дело 2018, vol. 70, br. 6, str. 173-190
Bošković, M., Putnik, N. & Dragišić, Z. (2017). New Challenges and Revision of the Human Security
Concept. In: Bošković, M. (Ed.), Security Risks: Assessment, Management and Current Challenges (pp. 315). New York: Nova Science Publisher, Inc.
Број часова активне наставе:
Теоријска настава: 45
Практична настава: 15
Методе извођења наставе:
Метода усменог излагања, Метода разговора; Метода дискусије, Текст метода; Метода
демонстарације и Метода вежбања.
Предиспитне обавезе

Оцена знања (максимални број поена 100)
поена
Завршни испит

присуство настави и вежбама
Семинарски рад

10
30

усмени испит

поена
60

Студијски програм : ДИПЛОМАТИЈА И

БЕЗБЕДНОСТ
Назив предмета: ЕВРОПСКИ ОДНОСИ И ЕУ
Наставник/наставници: Михајло Вучић
Статус предмета: обавезни
Број ЕСПБ: 4
Услов: без услова
Циљ предмета

Циљ предмета је стицање високог нивоа знања о Европској Унији и њеним спољашњим и
унутрашњим односима, историјски контекст, као и изазови Уније.
Исход предмета
Примена стеченог знања у анализирању конкретних политичких, економских, правних и безбедносних
питања везаних за Европску Унију и њене спољашње и унутрашње односе.

Садржај предмета
Теоријска настава
Идеја европске интеграције кроз историју; Настанак и развој Европске Уније; Институције и политике ЕУ; Односи
Србије и ЕУ; Изазови европске интеграције у савременим међународним односима; Однос ЕУ са другим политичкобезбедносним међународним организацијама на тлу Европе;

Практична настава
Студије случаја из дипломатске праксе ЕУ; Политика азила кроз практичне примере; Поглавље 31 у пракси
српске спољне политике; Употреба савремених технологија у промовисању европских вредности;
симулација рада ЕУ институција; огледи из живота великих европских политичара
Литература
Вучић, Михајло, Основе европске интеграције, 2019.
Ракић Бранко, Милисављевић Бојан, Кошутић Будимир, Увод у право европских интеграција, 2016.
Прокопијевић, Мирослав, Европска унија – Увод, 2012.
Ракић Бранко, Вучић Михајло, Недогматски о европској интеграцији, 2015.
Број часова активне наставе: 30

Теоријска настава: 15

Практична настава: 15

Методе извођења наставе
Предавања, дискусије, семинарски радови, анализа садржаја стратешких докумената, гостујући предавачи.
Оцена знања (максимални број поена 100)
Предиспитне обавезе

поена

Завршни испит

поена

активност у току предавања

10

писмени испит

30

практична настава

10

усмени испт

30

колоквијум-и

10

..........

семинар-и

10

Начин провере знања могу бити различити наведено у табели су само неке опције: (писмени испити, усмени
испт, презентација пројекта, семинари итд......
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Студијски програм : Основне академске студије Дипломатија и безбедност
Назив предмета:Информатика у дипломатији
Наставник: Драган Ранђеловић
Статус предмета: обавезан
Број ЕСПБ бодова: 5
Услов: нема
Циљ предмета: Оспособити студенте да користе и администрирају, и да разумеју архитектуру и
технологије везане за рачунарске стационарне и мобилне платформе као и Интернет сервисе и
апликације, посебно са становишта њихове употребе у дипломатији.
Исход предмета: Оспособљеност студената да користе савремене рачунарске уређаје и системе и
користе Интернет сервисе,апликације и релевантне мрежне протоколе.
Садржај предмета
Теоријска настава:
Увод у информатику; Организација и архитектура рачунара; Системски и Аепликациони софтвер и
програмирање; Информациони системи – ИС; Рачунарске мреже; Сервери и сервиси на Интернету.
ИоТ.
Практична настава:
Практичан рад на различитим архитектуралним платформама и оперативним системима са
претраживачима, серверима и сервисима Интернета.
Методе извођења наставе:
Предавања (п), вежбе (в), лабораторијске вежбе, пројекти, колоквијуми, консултације, семинарски радови,
презентације, студија случаја, испит (практични и теоријски)

1.D.Randjelovic, Osnovi Informatike, KPA, 2018,ISBN 978-86-7020-392-1
2.D.Randjelovic,P.Cisar,B.Popovic, Osnovi informatike – praktikum, KPA 2014.
3. Jovan Kurbalija, An Introduction to Internet Governance 2016, DiploFoundation (7th edition)
4.Andrew S. Tanenbaum: Computer Networks
Број часова активне наставе: 45
Теоријска настава: 15
Практична настава: 30
Оцена знања (максимални број поена је 100)
Предиспитне обавезе
Број поена
Завршни испит
Број поена
Активност у току предавања
10
Писмени испит
Практична настава
20
Усмени испит
40
Колоквијум-и
Семинар-и
30

Студијски програм: Дипломатија и безбедност
Назив предмета: Енглески језик 1
Наставник: Мина Сукновић, Ивона Радојевић Алексић
Статус предмета: Обавезан
Број ЕСПБ: 2
Услов: Нема

Циљ предмета: Систематизација знања стеченог током претходног школовања, као и стицање додатне

комуникативне компетенције и даљи развој језичких вештина (разумевање, говор, читање и писање) са
посебним нагласком на језик струке.
Исход предмета: Студент влада комуникативним стратегијама (овладао је вокабуларoм везаним за опште
теме, као и најфреквентнијим лексемама из струке, и граматиком енглеског језика) и може да оствари
комуникацију о општим темама из свакодневног живота, као и основним темама из струке.
Садржај предмета
Теоријска настава:
Граматика енглеског језика (употреба одређеног и неодређеног члана, неправилни и непотпуни глаголи,
грађење и употреба глаголских облика, ред речи у реченици, герунд и партиципи, прилози и прилошки изрази,
пасивне конструкције итд). Одговарајућа лексика за стицање предвиђених компетенција.
Практична настава:
Вежбе, Други облици наставе, Студијски истраживачки рад Граматичка вежбања
Вежбе. Развијање језичких вештина писања, читања, говора и разумевања говора. Припрема презентација –
врста специфичног студијско-истраживачког рада који се на крају презентује на енглеском језику који
подразумева рад у групи као и употребу аудио-визуелних средстава.
Литература
Обавезна:
Doff, J. et al. (2016). Cambridge English Empower Intermediate. Cambridge: Cambridge University Press.
Popović, Lj., Mirić, V. (1999). Gramatika engleskog jezika sa vežbanjima. Beograd: Zavet.
Допунска:
Freidrich, P. (2016). English for Diplomatic Purposes. Multilingual Matters
Murphy, R. (2012). English Grammar In Use: A self-study reference and practice book for intermediate students with
answers. Cambridge: Cambridge University Press.
Gairns, R., Redman, S. (2019). Oxford Word Skills Intermediate 2nd Edition. Oxford: Oxford University Press.
Cambridge Learner’s Dictionary. (2012). Cambridge: Cambridge University Press.
• У зависности од интересовања и потреба студената, користиће се и додатни, аутентични стручни и
публицистички текстови преузети из најсавременијих уџбеника из области струке као и из стручних
часописа и журнала.
Број часова активне наставе: 45
Теоријска настава: 30
Практична настава: 15
Методе извођења наставе: Комуникативни метод у комбинацији са вербално-текстуалним и илустративнодемонстративним уз континуирану евалуацију и аутоевалуацију, тимски рад и усмене презентације.
Оцена знања (максимални број поена 100)
Предиспитне обавезе

поена: 40

активност у току
предавања
практична настава

10
20

колоквијуми-и

10

Завршни испит

поена: 60
усмени

60

Студијски програм : ДИПЛОМАТИЈА И БЕЗБЕДНОСТ
Назив предмета: ОСНОВИ ДИПЛОМАТИЈЕ
Наставник/наставници: Данијела Бјеља
Статус предмета: Обавезни
Број ЕСПБ:6
Услов: Нема услова за пријављивање и слушање предмета
Циљ предмета
Упознавање са базичном наставно-научном дисциплином из које се гранају бројне специјализоване и
стручне дисциплине из области дипломатије. Научно учинити доступним студентима да у оквиру наставнонаучне дисциплине спознају нове видове и облике најсавременијих погледа посматраних у целини,
међународних односа, правно-политичких и друштвено-економских. Тиме ће студенти предуслов за научно
истраживање различитих дипломатских појава.
Исход предмета
Откривање дипломатских метода и стратегија, начина њихове употребе у решавању дипломатских
преговора, кризних ситуација и других комплексних дипломатских питања. Упознавање студената са
сверастућом области дигиталне дипломатије и изучавање дипломатије у духу времена али узпоштовање
традиционалног приступа.
Садржај предмета
Теоријска настава
Разумевање појма и настанка дипломатије, њених главних функцијa и периодa развоја. Анализа
најзаначајнијих дипломатских догађаја, њихових одлукa и поређење са данашњим токовима у дипломатији.
Препознавање главних форми дипломатског усменог и писаног комуницирања, њихове примене у
конкретним ситуацијама.
Практична настава
Распознавање фактора које утичу на промене у дипломатским односима међу државама. Дефинисање и
употреба основних дипломатских појмова (амбасадор, конзул, аташе, charge d’affairs, persona non grata,
агреман, акредитивно писмо и сл.). Разликовање дипломатских и конзуларних послова и посебних подручја
дипломатије (дигиталне, јавне, економске, културне, војне и сл.)
Литература
Бериџ, Џозеф (2008), Дипломатија: теорија и пракса;Академија за дипломатју и безбедност.
Дашић, Давид (2015), Савремена дипломатија;Алтера.
Петровић, Славољуб (2004) ,Дипломатски практикум;
Јанев, Игор (2015), Увод у дипломатију;
Стефановић – Штамбук, Јелица (2008), Дипломатија у међународним односима;
Ковачевић, Живорад (2004), Међународно преговарање;
Број часова активне наставе: 60

Теоријска настава:45

Практична настава:15

Методе извођења наставе
Метода усменог излагања, Метода разговора; Метода дискусије, Текст метода; Метода демонстарације и
Метода вежбања.
Оцена знања (максимални број поена 100)
Предиспитне обавезе

поена

Завршни испит

активност у току предавања

10

писмени испит

практична настава

10

усмени испт

колоквијум-и

10

..........

семинар-и

10

поена

60

Начин провере знања могу бити различити наведено у табели су само неке опције: (писмени испити, усмени
испт, презентација пројекта, семинари итд......
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Табела 5.2. Спецификација предмета
Студијски програм : Основне академске студије - Дипломатија и безбедност
Назив предмета: Системи безбедности
Наставник/наставници: Дејан Лабовић
Статус предмета: Обавезни
Број ЕСПБ: 6
Услов: Нема
Циљ предмета:
Стицање, продубљивање и проширење знања о: теоријским поставкама и основним категоријама система
безбедности државног, приватног и међународног сектора; основним појмовима о (не)безбедности;
безбедносној култури; појму, праву, политици, стратегијама, карактеристикама, компонентама, субјектима и
пословима система националне безбедности Републике Србије и других земаља; упознавању са кључним
разликама између система националне безбедности тоталитарних/слабих и демократских држава, као и са
системима безбедности на наднационалном нивоу, методама заштите референтних вредности, циљева и
интереса од различитих носилаца, извора и облика угрожавања.
Исход предмета:
Достизање адекватног нивоа знања за обављање различитих послова у субјектима државног, приватног и
међународног сектора безбедности; повезивање појма безбедности са појмовима систем безбедности и
национална безбедност; разликовање и описивање изазова, ризика и претњи Републици Србији; описивање
институционалне основе система националне безбедности Републике Србије и других држава; разликовање
надлежности појединачних подсистема, сегмената и субјеката система националне безбедности (војска,
полиција, обавештајно-безбедносни систем, систем заштите и спасавања, недржавни системи безбедности,
грађани); упоређивање других система безбедности са системом безбедности Републике Србије и
препознавање кључних разлика између њих; анализирање динамике развоја система националне
безбедности Републике Србије и других земаља.
Садржај предмета:
Теоријска настава
Методолошки оквир, истраживачке основе и теоријски приступи безбедности; теоријски основ система
безбедности (појмовно одређење безбедности и сличних појмова; Безбедност као интерес и вредност;
Национална и међународна безбедност; Политика и стратегија безбедности; Појам, елементи и обележја
система безбедности); Организациони системи и системско мишљење; Примена системско-структуралног
(организационо-функционалног) приступа у тумачењу безбедносних феномена (у анализи и решавању
безбедносних проблема); компоненте, правно уређивање, политика и стратегија, носиоци, субјекти, послови
и контрола националног система безбедности;Систем безбедности Републике Србије (историјски развој,
нормативно и институционални основ, контрола и реформа сектора безбедности); Системи безбедности
развијених земаља и земаља у окружењу; Системи безбедности тоталитарних/слабих и демократских
држава; Наднационални системи безбедности (ОУН, ЕУ, НАТО).
Практична настава
Студије случајева угрожавања безбедности држава и поступање субјеката националних система
безбедности, као и субјеката система приватне безбедности; Упоредно-правна анализа позитивних прописа
из области организације и надлежности националних система безбедности.
Литература:
Обавезна: Зоран Кековић: Системи безбедности , Београд: Факултет безбедности, 2011.
Допунска: Саша Мијалковић, Милан Милошевић: Савремене обавјештајне службе:
организација и методика обавјештајног, безбједносног и субверзивног
дјеловања, Висока школа унутрашњих послова, Бања Лука, 2013.
Саша Мијалковић: Национална безбедност – треће, измењено и допуњено
издање, Криминалистичко-полицијска академија, Београд, 2015.
Стратегија националне безбедности Републике Србије, 2019. Београд: Влада
Републике Србије.
Број часова активне наставе: 45

Теоријска настава: 30 часова

Практична настава: 15 часова

Методе извођења наставе:
Предавања, модификована предавања, студије случаја, вежбе са презентацијама и дискусијама, наставни
филм.
Оцена знања (максимални број поена 100)

1

Предиспитне обавезе

поена

Завршни испит

поена

активност у току предавања

15

писмени испит

/

практична настава

15

усмени испт

50

колоквијум-и

10

..........

семинар-и

10

Начин провере знања могу бити различити наведено у табели су само неке опције: (писмени испити, усмени
испт, презентација пројекта, семинари итд......
*максимална дужна 2 странице А4 формата
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Студијски програм: ОАС - ДИПЛОМАТИЈА И БЕЗБЕДНОСТ
Назив предмета: ОСНОВИ ПОЛИТИКЕ И САВРЕМЕНИ ПОЛИТИЧКИ СИСТЕМИ
Наставник: Данијела Бјеља, Леонас Толваишис
Статус предмета: Изборни
Број ЕСПБ: 7
Услов: без услова
Циљ предмета:
Упознавање студената са основним појмовима политике и политичких система. У другом делу предмета
стденти стичу сазнања о основним карактеристикама савремених политичких система.
Исход предмета:
Објашњавање основних политичких институција, политичких субјеката и политичког понашања људи.
Садржај предмета:
Теоријска настава
Појам политике и предмет политичких наука; Појам и предмет политичког система; Савремене теорије
политичког система; Основне институције политичког система; Субјекти политичког система;
Политичко понашање; Настанак и развој теорија о држави и друштву; Савремени политички системи –
Парламентарни систем Велике Британије; Председнички систем Сједињених Америчких Држава;
Парламентарно-Председнички систем Француске; Директоријални систем Швајцарске; Скупштински
систем НР Кине; Полупредседнички систем Руске Федерације; Политички систем Европске Уније;
Савремени политички системи у Азији и Африци.
Практична настава
Вежбе, израде семинарских радова и колоквијуми о поједниним категоријама политике и политичког
система.
Литература обавезбна:
Вугделић В., Основи политике и теорије политичких система – ауторизована предавања, Академија за
дипломатију и безбедност, Београд, 2012.
Група аутора, Енциклопедија политичке културе, Савремена администрација, Београд, 1993.
Европа од А до Ш, Фондација Конрад Аденауер, Београд, 2010.

Број часова активне наставе: 60
Теоријска настава: 45
Практична настава: 15
Методе извођења наставе
Предавања, вежбе о појединим теоријским категоријама, израда семинарских радова и решавање
колоквијалних тестова и задатака.

Предиспитне обавезе
активност у току предавања
практична настава (вежбе)
колоквијум-и
семинар-и

Оцена знања (максимални број поена 100)
поена
Завршни испит
10
20
10

писмени испит
усмени испт

поена

60

Табела 5.2. Спецификација предмета
Студијски програм: ДИПЛОМАТИЈА И БЕЗБЕДНОСТ
Назив предмета: РЕЛИГИЈА И ПОЛИТИКА
Наставник: Михајло Манић, Никола Млађеновић, Радојица Лазић
Статус предмета: обавезни
Број ЕСПБ: 6
Услов: без услова
Циљ предмета: Упознавање с односом између религије и политике уопште, кроз историју и у
савремености, с нагласком на особеностима испољавања тог међуодноса у времену глобализације.
Исход предмета: Оспособљеност студената да правилно сагледају и разумеју реални однос између
духовног и световног, односно религије/цркве и политике/државе, како би били кадри да адекватно
анализирају друштвене и политичке феномене и активно се према њима постављају.
Садржај предмета:
Теоријска настава
Функције религије и могућности њихове политичке инструментализације. Религија и идеологија.
Религија и политика – црква/верска заједница и држава. Модели односа између цркве и државе у
савременом свету и њихова генеза. Однос духовног и световног у учењима и историјској пракси великих
светских религија (античког политеизма, јудаизма, хришћанства, ислама...). Религијска етика и
политички ангажман. Религија и насиље – црква и рат. Црквена дипломатија.
Практична настава
Вежбе.

Литература обавезна:
Ђуро Шушњић, Религијa I -II, Beograd, 1998.
Војислав Становчић, Политичке идеје и религија I, Београд, 1999.
Борислав Д. Гроздић, Православље и рат, Београд,2001.

Број часова активне наставе: 60
Теоријска настава: 45
Практична настава: 15
Методе извођења наставе
Предавања, интерактивне вежбе о појединим темама из опсега предмета, повезане с израдом
семинарских радова, колоквијуми.

Предиспитне обавезе
активност у току предавања
практична настава (вежбе)
колоквијум-и
семинар-и

Оцена знања (максимални број поена 100)
поена
Завршни испит
20
20

писмени испит
усмени испт

поена

60

Табела 5.2. Спецификација предмета
Студијски програм: Дипломатија и безбедност
Назив предмета: Енглески језик 2
Наставник: Мина Сукновић, Ивона Радојевић Алексић
Статус предмета: обавезан
Број ЕСПБ: 3
Услов: Испуњене предиспитне обавезе

Циљ предмета: Систематизација знања стеченог током претходног школовања, као и стицање додатне

комуникативне компетенције и даљи развој језичких вештина (разумевање, говор, читање и писање) са
посебним нагласком на језик струке.
Исход предмета: Студент влада комуникативним стратегијама (овладао је вокабуларoм везаним за опште
теме, као и најфреквентнијим лексемама из струке, и граматиком енглеског језика) и може да оствари
комуникацију о општим темама из свакодневног живота, као и основним темама из струке.
Садржај предмета
Теоријска настава:
Граматика енглеског језика (употреба одређеног и неодређеног члана, неправилни и непотпуни глаголи,
грађење и употреба глаголских облика, ред речи у реченици, герунд и партиципи, прилози и прилошки изрази,
пасивне конструкције итд). Одговарајућа лексика за стицање предвиђених компетенција.
Практична настава:
Вежбе, Други облици наставе, Студијски истраживачки рад Граматичка вежбања
Вежбе. Развијање језичких вештина писања, читања, говора и разумевања говора. Припрема презентација –
врста специфичног студијско-истраживачког рада који се на крају презентује на енглеском језику који
подразумева рад у групи као и употребу аудио-визуелних средстава.
Литература
Обавезна:
Doff, J. et al. (2016). Cambridge English Empower Intermediate. Cambridge: Cambridge University Press.
Popović, Lj., Mirić, V. (1999). Gramatika engleskog jezika sa vežbanjima. Beograd: Zavet.
Допунска:
Freidrich, P. (2016). English for Diplomatic Purposes. Multilingual Matters
Murphy, R. (2012). English Grammar In Use: A self-study reference and practice book for intermediate students with
answers. Cambridge: Cambridge University Press.
Gairns, R., Redman, S. (2019). Oxford Word Skills Intermediate 2nd Edition. Oxford: Oxford University Press.
Cambridge Learner’s Dictionary. (2012). Cambridge: Cambridge University Press.
• У зависности од интересовања и потреба студената, користиће се и додатни, аутентични стручни и
публицистички текстови преузети из најсавременијих уџбеника из области струке као и из стручних
часописа и журнала.
Број часова активне наставе: 45
Теоријска настава: 30
Практична настава: 15
Методе извођења наставе: Комуникативни метод у комбинацији са вербално-текстуалним и илустративнодемонстративним уз континуирану евалуацију и аутоевалуацију, тимски рад и усмене презентације.
Оцена знања (максимални број поена 100)
Предиспитне обавезе

поена: 40

активност у току
предавања
практична настава

10
20

колоквијуми-и

10

Завршни испит

поена: 60
усмени

60

Табела 5.2. Спецификација предмета
Студијски програм : ОАС – Дипломатија и безбедност
Назив предмета: Међународно јавно право
Наставник/наставници: Јелена Лопичић Јанчић, Михајло Вучић
Статус предмета: Обавезан
Број ЕСПБ: 7
Услов: Нема
Циљ предмета
Циљ предмета је упознавање студената са основним карактеристикама, појмовима и институтима
међународног јавног права односно. Основни циљ предмета је да представи један специфичан
нормативни поредак, који регулише одређене реалне односе и процесе у међународној заједници а
санкционисано је од стране државе и међународних организација. Иако рођено у Европи, створено
од европских држава, међународно право није чисто европски феномен. Оно је преузело многе
институције и многа начела из богате ризнице друственог поретка старе Кине, Индије и земаља
блиског истока. Када су САД 1776. године прокламовале своју независност, дотадашњи систем
међународног права губи свој искључиви европски карактер. Али укупни циљ и истовремено
претпоставка новог међународног поретка је обезбеђење мира у свету. Отуда и појам универзалног
правног поретка је нераздвојно везан са идејом свеопштег мира у свету.
Исход предмета
Овладавање знањем и вештинама примене мећународних прописа, као и међународних односа и
дипломатије. Како је анатомија међународног права веома сложена и различита од света у коме
живимо, главно исходиште предмета је да међународно право регулише узајамна права и обавезе
држава у њиховим међусобним односима. Са друге стране, под утицајем демократских идеја
савремена међународна заједница настоји и да човеку, као основној људској јединки, пружи
одређену заштиту, па су људска права нашла адекватно место у основама међународног права.
Садржај предмета
Теоријска настава:
Извори међународног права, Појам међународног права, Дефиниције, Карактеристике, Доктрина
међународног права, Подела међународног права, Држава као субјект међународног права,
Настанак држава, Признање, Теорија признања, Облици и врсте признања, Надлежности држава,
Међународна одговорност држава, Сукцесија држава, Врсте држава, Органи за одржавање држава,
Међународне организације, УН, Историјат УН, Циљеви и начела, Чланство, Колективна
безбедност, Организациона структура УН, Специјализоване агенције, Регионалне организације,
Положај човека у Међународној заједници, Теорија у Међународном праву, Правила
међународног уговорног права, Извршење међународног уговора, Решавање спорова, Решавање
спорова путем принуде, Регулисање непријатељства, Лица заштићена у оружаним сукобима,
Прекид непријатељства, Завршетак рата, Неутралност, Права и обавезе неутралних држава,
Економски вид рата и односи са неутралним државама, Глобализам
Практична настава:
Продубљивање градива, упознавање са међународним конвенцијама и другим прописима Вежбе,
студије случајева, презентација, дискусија, примери из праксе
Литература
Проф. др. Смиља Аврамов, Међународно јавно право, Академија за дипломатију и безбедност,
Београд, 2011
Број часова активне наставе 60 Теоријска настава: 45
Практична настава:15
Методе извођења наставе: предвиђено је одржавање наставе у облику предавања и вежби. На
предавањима ће се користити методи теоретских објашњења, као и објашњења и коментари
међународних уговора и конвенција док на вежбама ће се анализирати одређени случајеви и
примери из праксе .
Оцена знања (максимални број поена 100)
Предиспитне обавезе
поена
Завршни испит
поена
1

активност у току предавања
5
Писмени испит
практична настава
5
усмени испит
60
колоквијум-и
30
..........
семинар-и
Начин провере знања могу бити различити наведено у табели су само неке опције: (писмени
испити, усмени испт, презентација пројекта, семинари итд......
*максимална дужна 2 странице А4 формата
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Табела 5.2. Спецификација предмета
Студијски програм : ОАС - ДИПЛОМАТИЈА И БЕЗБЕДНОСТ
Назив предмета: ПОЛИТИЧКИ СИСТЕМ СРБИЈЕ
Наставник/наставници: Данијела Бјеља, Стево Иветић
Статус предмета: Обавезни
Број ЕСПБ: 7
Услов: Нема
Циљ предмета
Упознавање студената са основним категоријама политичког система Србије, грађанима, политичким
странкама, интересним групама, невладиним организацијама и државним институцијама.
Исход предмета
Стицање сазнања о основним карактеристикама политичког система Србије, како кроз њихов историјски
развој, тако и кроз његове савремене политичке и уставне институције. Студент ће по завршетку предавања
моћи да критички препозна кључне димензије политике и политичког система у савремном свету, посебно с
освртом наполитички систем Србије
Садржај предмета
Теоријска настава
Теоријски основи политичког система; Стварање и историјски развој уставних и политичких институција у
Србији, односно Југославији; Начела Устава Републике Србије од 2006. године; Политичке и уставне
институције у Републици Србији; Организација државне власти у Републици Србији; Територијална
организација Републике Србије.
Практична настава
Вежбе, израде семинарских радова и рашавање колоквијалних задатака о стварном функционисању
политичког система Србије, преко односа друштва и јавне власти. Симулација председничких избора са
студентима, бирање манадатара и министара окружних ресора по угледу на владу РС а по Уставу РС.
Литература
Вугделић. В., Политички систем Србије – ауторизована предавања, Академија за дипломатију и безб едност,
Београд, 2010;
Марковић Р., Уставно право и политичке институције, Службени гласник, Београд, 2008.;
Устав Републике Србије од 2006. године
Орловић Славиша, Политичке партије и моћ, Београд, 2002.
Број часова активне наставе: 75

Теоријска настава:45

Практична настава:30

Методе извођења наставе
Коришћење савремених техничких средстава у наставном процесу. Метода усменог излагања, Метода
разговора; Метода дискусије, Текст метода; Метода демонстарације и Метода вежбања. Предавања,
извођење вежби, израда семинарских радова и решавање колоквијалних задатака
Оцена знања (максимални број поена 100)
Предиспитне обавезе

поена

Завршни испит

активност у току предавања

10

писмени испит

практична настава

10

усмени испт

колоквијум-и

10

..........

семинар-и

10

поена

60

Начин провере знања могу бити различити наведено у табели су само неке опције: (писмени испити, усмени
испт, презентација пројекта, семинари итд......
*максимална дужна 2 странице А4 формата
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Табела 5.2. Спецификација предмета
Студијски програм : ОАС - ДИПЛОМАТИЈА И БЕЗБЕДНОСТ
Назив предмета: МЕЂУНАРОДНА БЕЗБЕДНОСТ
Наставник: Слободан Симовић, Радојица Лазић
Статус предмета: обавезни
Број ЕСПБ: 6
Услов: Нема
Циљ предмета: Прeдмeт упoзнaje студeнтe сa мeхaнизмимa пoмoћу кoјих сe рeшaвaју мeђунaрoдни
кoнфликти, приступa мултилaтeрaлнoј диплoмaтији у oквиру мeђунaрoдних бeзбeднoсних институцијa и
рaзумeвaњe сaврeмeних изaзoвa пo мeђунaрoдну бeзбeднoст прeдстaвљa oчeкивaни исхoд прoучaвaњa
прeдмeтa.
Исход предмета: Упогледу своје природе и карактера ова дисциплина би се могла одредити као теориско емпириска научна дисциплина. Ако се пође од познате максиме да теоретска мисао осмишљава праксу, а
пракса обогаћује теорију новим сазнањима , логично је да теоријска разрада институција и система
међународне безбедности треба да учини подстицајном праксу безбедности на свим нивоима, а посебно кроз
видове сарадње као предуслова очувања међународне безбедности. Ова дисциплина спада у друштвене
науке, а према своме циљу и методу припада групацији емпириских наука које се баве испитивањем
објективних законитости и правилности на основу прикупљеног материјала које чине њихов предмет.
Садржај предмета
Теоријска настава:Појам и порекло појма безбедности;Етимолошко и историско пореклопојма
безбедности;Концепт и дефиниција безбедности;Редефинисање безбедности у свету глобалних
претњи;Државна и национална безбедност;Сектори безбедности.
ТЕМА I:Појам, настанак и развој идеје и концепција о МБ
ТЕМА II:Функционисање система колективне безбедности у доба хладног рата
TEMA III: Глoбaлни изaзoви, ризици и прeтњe МБ у пoстхлaднoрaтoвскoм рaздoбљу
ТЕМА IV:Мировне операције УН
TEMA V: Рaвнoтeжa снaгa:пojaм,нaчини успoстaвљaњa, прoтиврeчнoсти, пeрспeктивe
TEMA VI: Систeм кoлeктивнe бeзбeднoсти УН
ТЕМАVII: Кoнцeпциja и систeм кooпeрaтивнe бeзбeднoсти
TEMA VIII: Место и улога регионалних политичко-безбедносних организација у МБ
TEMA IX: Неизвесности настајања новог облика међународне безбедности у будућности (Нови
светски поредак?)
TЕМА X: Приступ Србије МБ
Практична настава :Вежбе, израда семинарских радова, одбрана истих што изискује развијање
говорничких способности студената, отварање дебата о израђеним темама. Дискусије, анализе
светских збивања које могу довести до ескалације и угрожавања међународне безбедности.
Постављање безбедносно интересантних ситуација и предлагање безбедносног и дипломатског
решења.
Литература :
Слободан Симовић, „Међународна безбедност“, Факултет за дипломатију и безбедност, Београд, 2020.
Број часова активне наставе: 60 Теоријска настава: 45
Практична настава: 15
Методе извођења наставе Интерактивна настава која подразумева активност студената током целог
семестра кроз семинарске радове, колоквијуме, округле столове, панел дискусију, усмени део излагања,
одбране властитих ставова за одређена безбедносна решења и индивидуалне консултације.
Предиспитне обавезе
активност у току предавања
Колоквијум-и
Семинарски рад

Оцена знања (максимални број поена 100)
Поена: мах. 60
Завршни испит
20
30
10

писмени испит

Поена 40
40

Табела 5.2. Спецификација предмета
Студијски програм: ОАС - ДИПЛОМАТИЈА И БЕЗБЕДНОСТ
Назив предмета: Енглески језик 3
Наставник: Мина Сукновић
Статус предмета: Обавезан
Број ЕСПБ: 4
Услов: Нема

Циљ предмета: Стицање напредније комуникативне компетенције и језичких вештина (говор, разумевање

говора, читање и писање), овладавање стручним вокабуларом.
Исход предмета: Студент влада напреднијим комуникативним стратегијама (овладао је вокабуларoм
везаним за стручне предмете које изучава, граматиком и формама писања у енглеском језику) и може да
оствари сваку врсту комуникације на енглеском језику, одржи кратак говор и напише есеј на задату тему.
Садржај предмета
Теоријска настава:
Граматика енглеског језика (грађење и употреба глаголских облика, условне реченице, индиректни говор,
слагање времена итд.) Одговарајућа лексика за стицање предвиђених компетенција.
Практична настава:
Вежбе, Други облици наставе, Студијски истраживачки рад Граматичка вежбања
Вежбе. Развијање језичких вештина писања, разумевања читања, говора и разумевања говора. Припрема
презентација – врста специфичног студијско-истраживачког рада који се на крају презентује на енглеском
језику који подразумева рад у групи као и употребу аудио-визуелних средстава.
Литература
Обавезна:
Doff, J. et al. (2015). Cambridge English Empower Upper Intermediate. Cambridge: Cambridge University Press.
Popović, Lj., Mirić, V. (1999). Gramatika engleskog jezika sa vežbanjima. Beograd: Zavet.
The Language of Politics (2001). izbor tekstova. Beograd.
Допунска:
Brown, G.W., McLean, I. and McMillan, A. (2018). The Concise Oxford Dictionary of Politics and International
Relations. Oxford: Oxford University Press.
McCarthy, M. and O'Dell, F. (2012). English Vocabulary in Use: Upper-Intermediate. Cambridge: Cambridge
University Press.
Evans, G. (1998). The Penguin Dictionary of International Relations. London: Penguin Books.
Biber, D. and Leech, G. (1999). Student Grammar of Spoken and Written English. Essex: Longman.
Cambridge Learner’s Dictionary. (2012). Cambridge: Cambridge University Press.
• У зависности од интересовања и потреба студената, користиће се и додатни, аутентични стручни и
публицистички текстови преузети из најсавременијих уџбеника из области струке као и из стручних
часописа и журнала.
Број часова активне наставе:45
Теоријска настава: 30
Практична настава: 15
Методе извођења наставе: Комуникативни метод у комбинацији са вербално-текстуалним и илустративнодемонстративним уз континуирану евалуацију и аутоевалуацију, тимски рад и усмене презентације.
Оцена знања (максимални број поена 100)
Предиспитне обавезе

поена: 40

активност у току
предавања
практична настава

10
20

колоквијуми-и

10

Завршни испит

поена: 60

усмени испит

60

Табела 5.2. Спецификација предмета
Студијски програм: ДИПЛОМАТИЈА И БЕЗБЕДНОСТ
Назив предмета: САВРЕМЕНЕ ПОЛИТИЧКЕ ТЕОРИЈЕ
Наставник: Леонас Толваишис, Никола Млађеновић, Данијела Бјеља
Статус предмета: обавезни
Број ЕСПБ: 8
Услов: положени испит: Основи политичких наука
Циљ предмета: да студенти стекну неопходна знања, разумевања, способности и вештине потребне за
самостално критичко проучавање изворне литературе, аргументовано разматрање основних проблема из
савремених политичких система и примену стечених знања на објективну анализу савремене политичке
праксе, сa тежиштем на анализи функционисања устава, политичких институција, судске власти,
федералних држава, и цивилног друштва уопште.
Исход предмета: да стечена знања студенти могу ефикасно да користе у разумевању и тумачењу праксе
савремених политичких система.
Садржај предмета:
Теоријска настава: студијски курс обухвата темељно изучавање следећих теоријских садржаја: а) теорија
политичких система; б) савремене политичке теорије; ц) функција и приређивање устава; ч) уставна
историја Србије; д) политичке институције; ђ) федерализам и федерација; е) територијална
децентрализација; ж) цивилно друштво; з) судска власт; и) одбрана у политичком систему Србије.
Практична настава: У практичном делу наставе проводи се компаративна анализа уставних система
савремених држава укључујући и уставну историју Србије и анализирају се искуства федерализма и
функционисања федерација, као и решења територијалних децентрализација и пракса судских власти и
цивилног друштва.
Основна литература: Васовић, В.Ј., Савремени политички системи, Научна књига, Београд, 1987.; Матић
М.А., и Подунавац М.Л., Политички систем - теорије и принципи, Институт за политичке студије, Београд,
1994.; Hantington, Semjuel P. трећи талас – демократизација на крају двадесетог века , "Стубови
културе", Београд, 2004.
Допунска литература: Robert A. Hajneman: Увод у политичке науке, ЦИД, Подгорица, 2004.; Gregory S.
Mahler, Comparative Politics, An Institutional and Cross-National Approach, Prentice Hall, New Jersey, 2003.
Gabriel A. Almond,G. Bingham Powell et al., Comparative Politics Today, Longman, New York, 2003; Blondel,
J., Comparative Government, Cambridge University Press, Cambridge, 1995.
Број часова активне наставе: 90
Теоријска настава: 60
Практична настава: 30
Методе извођења наставе: Метода усменог излагања, Метода разговора; Метода дискусије, Текст метода;
Метода демонстарације и Метода вежбања.
Оцена знања (максимални број поена 100)
Предиспитне обавезе
поена
Завршни испит
Поена
активност на предавањима
10
писмени испит
практична настава
усмени испт
60
колоквијуми (4x10)
20
писање есеја
10

Табела 5.2. Спецификација предмета

Студијски програм : ОАС – ДИПЛОМАТИЈА И БЕЗБЕДНОСТ
Назив предмета: Заштита и безбедност информација
Наставник: Драган Ранђеловић, Милица Бошковић
Статус предмета: Изборни
Број ЕСПБ: 6
Услов:Нема
Циљ предмета
Стицање знања о основним појмовима из области безбедности и заштите података и информација у
рачунарским системима као и важећој законској регулативи и стандардима у овој области. Упознавање са
улогама појединих мера за смањивање нивоа ризика, као и развијање вештина у постављању појединих
безбедносних мера.
Исход предмета
Оспособљеност студената да разумеју, примењују и управљају поступцима за заштиту података и
информација почев од њиховог прикупљања и складиштења, обраде, до дистрибуције и коришћења.
Оспособљеност за примену савремених технолошких метода и алата за заштиту од намерног или случајног
откривања, оштећења, отуђења, уништења и неовлашћеног коришћења података и информација.
Садржај предмета
Теоријска настава
Појам и врсте информација, информационих система и рачунарских мрежа. Посматрање и упознавање
жртве на рачунарским мрежама. Сигурност на рачунарским мрежама. Малициозни програми и заштита од
њих. Детекција напада на мрежи. Дигитална форензика. Спасавање података. Безбедност мрежне рачунарске
инфраструктуре. Безбедност лорисника, апликација и комуникација на рачунарским мрежама. Начела
безбедности информација. Организациона и операциона безбедност информација. Правна регулатива и
стратегија развоја информационе безбедности.
Практична настава
Примена хардверских и софтверских решења за заштиту података и информација: Безбедносни алати за
праћење садржаја на рачунарској мрежи. Алати за криптографију. Малициозни програми. Алати за
детекцију напада на мрежи. Форензички алати. Алати за спасавање података.
Литература
D.Randjelović:Upravljanje i zastita informacionih sistema,Kriminalističko-policijska akademija, Beograd, 2014
D.Randjelović:Osnovi Informatike, KPA Beograd, 2018
Д.Ранђеловић:Високотехнолошки криминал,КПА, Београд, 2013
H. F. Tipton, M. Krause:Information Security Managment Handbook6th edition Auerbach Publications, 2006.
Pleskonjić D, Maček N, Đorđević B, Carić: Sigurnost računarskih sistema i mreža,Mikroknjiga, 2007
D.Ranđelović :Tematski zbornik Policija, bezbednost i visoko tehnološki kriminal , pp 133-174,
Sigurnost računarskih mreža kao osnove za povezanost policije, bezbednosti i visokotehnološkog kriminala,KPA
Beograd, 2010
D.Ranđelović :Poredjenje komercijalnih i nekomercijalnih alata digitalne forenzike i njihova upotreba,
Naucno tehnicka informacija, VojnoTehnicki Institut, Beograd, 2011
Број часова активне наставе 60 Теоријска настава: 30
Практична настава: 30
Методе извођења наставе
Предавања (п), вежбе (в), лабораторијске вежбе, пројекти, колоквијуми, консултације, семинарски радови,
презентације, студија случаја, испит (практични и теоријски)
Оцена знања (максимални број поена 100)
Предиспитне обавезе

поена

Завршни испит

активност у току предавања

10

писмени испит

практична настава

20

усмени испт

поена

40

колоквијум-и
семинар-и

30

1

2

Табела 5.2. Спецификација предмета
Студијски програм: ОАС - ДИПЛОМАТИЈА И БЕЗБЕДНОСТ
Назив предмета: Методологија политичких наука 1
Наставник: Михајло Манић, Драган Колев, Радојица Лазић
Статус предмета: Обавезан
Број ЕСПБ: 7
Услов: Без услова
Циљ предмета:
Циљ курса Методологија политичких наука је упознавање студената са епистемолошким основама
истраживања као и упознавање са структуром, логиком и методама научног сазнања.
Исход предмета:
Након савладаног програма студент ће бити оспособљен да:
• разуме теоријске основе политиколошких истраживања у контексту различитих
епистемолошко-методолошких оријентација
• разуме разлоге коришћења научних метода у проучавању појава из поља политичких наука,
дипломатије и безбедности
• примени најчешће коришћене истраживачке методе у области политичких наука,
дипломатије и безбедности
• буде у могућности да самостално изради истраживачки инструмент
• буде у могућности да самостално пројектује, изради и реализује једноставно истраживање
Садржај предмета
Теоријска настава:
Онтолошке, гносеолошке и аксиолошке претпоставке научног сазнања. Научни метод. Основне
методе научног мишљења и истраживања. Правила методског поступка. Пројектовање научног
истраживања. Нацрт научне замисли – формулација проблема, утврђивање предмета и циљева
истраживања. Нацрт научне замисли – утврђивање хипотеза, индикатора, начина и оправданости
истраживања. Планирање и организацијаемпиријског истраживања. Реализација истраживања.
Методе и технике прикупљања података – испитивање. Методе и технике прикупљање података –
посматранје и експеримент. Оперативне методе прикупљања података. Сређивање и обрада
прикупљених података. Оцена и анализа обрађених података, верификација хипотезе, формулисање
закључака. Референсни извори, библиографско цитирање.
Практична настава:
Вежбе. Студијски истраживачки рад. Израда нацрта научне замисли. Конструкција инструмената.
Избор и образложење узорка. Израда плана прикупљања и обраде података. Израда анализе и
презентације добијених резултата.
Литература
Ужа литература:
Милосављевић, С. и Радосављевић, И. (2008). Основи методологије политичких наука. 4. издање.
Београд: Службени гласник
Шира литература:
Милосављевић, С. и Термиз, Џ. (2000). Практикум из методологије политикологије. Сарајево.
Арежина, В. (2010). Проблеми мерења еколошке безбедности. Београд: МСТ Гајић.
Арежина-Ђерић, В. (2009). Специфичности мАерења у политичким наукама. Српска политичка
мисао бр. 3, год. 16. vol. 25.
Арежина-Ђерић, В. (2008). Специфичности специјалних аналитика. у: Милосављевић, С. и Термиз,
Џ. Аналитика. Први том. Сарајево:Факултет политичких наука.
Милосављевић, С. и Даниловић, Н. (2008). Основи безбедносне аналитике. Београд: Службени
гласник.
Шешић, Б.(1971). Општа методологија. Београд:Научна књига.
Милошевић, Н. и Милојевић, С. (2001). Основи методологије безбедносних наука. Београд:
Полицијска академија.
Сакан, М. (2008). Методологија науке. Бања Лука
Број часова активне наставе:

Теоријска настава: 45

Практична настава: 15

Методе извођења наставе:
Предавања. Вежбе. Дискусије, анализе, презентације, инсертовање, демонстрирање; индивидуални и
рад у групама. Истраживачки рад: израда нацрта пројекта истраживања.
Оцена знања (максимални број поена 100)
Предиспитне обавезе

поена:

Завршни испит

Присуство на предавањима

20

Писмени испит

Практична настава (вежбе, активност)

20

Усмени испит

поена:
60

Начин провере знања могу бити различити наведено у табели су само неке опције: (писмени испити,
усмени испт, презентација пројекта, семинари итд......
*максимална дужна 1 страница А4 формата

Табела 5.2. Спецификација предмета
Студијски програм : ОАС - ДИПЛОМАТИЈА И БЕЗБЕДНОСТ
Назив предмета: ПОЛИТИЧКА ПРОПАГАНДА
Наставник: Михајло Манић, Никола Млађеновић
Статус предмета: обавезни
Број ЕСПБ: 8
Услов: без услова
Циљ предмета:
Циљ предмета Политичка пропаганда је упознати студенте са компонентама и функцијама политичког
система, посебно сфера демократске јавности као контекст у којем се одвија политичка комуникација и
пропаганда, а затим и са функцијама, садржајем и облицима политичке пропаганде као специфичним
моделом јавне комуникације. Познавање политичких (демократија, јавност, транзиција), историјских
(баштина, традиција), културних (обрасци доминантне политичке културе, социјалне вредности),
структурних (друштвена структура) и комуниколошких (канали, форме и садржај комуникација) аспеката су
пресудни за разумевање и анализу политичке комуникације, као и појаву поличке пропаганде са интенцом
остварења одређених циљева. Фокус овог курса није само на знању и препознавању политичке пропаганде,
већ и практична примена комуникацијских вештина примерених политичкој комуникацији (политичке
кампање, оглашавање, избори, медијатизација, изручење и персонализација политике, политичка реторика,
спин), али и на познавању и разумевању друштвеног и политичког контекста у коме се налази политичка
комуникација, ствара и развија се.
Исход предмета:
- Упознати студенте са начинима и средствима деловања политичке пропаганде и пропагандног
комуницирања у области медија, маркетинга и политике.
- Представити однос медија, политике и власти те утицај политичких странака и медијских институција
- Образложити циљ и деловање економске пропаганде
- Представити начине и средства пропагандног деловања политичких странака и организација
- Дати увид у пропагандно деловање унутар различитих друштвених организација
Садржај предмета:
Теоријска настава
-Дефинисање појмова. -Развој пропаганде. -Методе, принципи, средства и циљеви пропаганде. -Медијска
пропаганда. -Утицај политичких странака на медије. -Медијска пропаганда у Р. Србији. -Политичка
пропаганда и њени циљеви. -Економска пропаганда и њене карактеристике. -Пропаганда верских
институција. -Пропаганда у рату. -Улога масовних медија у политичком комуницирању и карактеристике
појединих медија – штампа, радио и телевизији; Улога масовних медија у политичком комуницирању и
карактеристике појединих медија – филм, телефон, интернет и нове комуникацијске технологије; Политичко комуницирање и структура друштвене и политичке моћи; -Персуазивна функција политичког
комуницирања – политичка пропаганда. -Врсте политичке пропаганде. -Општа стратегија политичкопропагандног деловања. -Општи методички постулати политичке пропаганде. Основне
технике
политичке пропаганде. -Политичка пропаганда као тоталитарна пропаганда.
Практична настава
Вежбе, дискусија, анализа медијских садржаја, мониторинг медија.
Литература:
Обавезна литератuра:
• Славујевић, Ђ. З. (2005). Политички маркетинг. Београд: Чигоја.
• Јевтовић, З. (2003). Јавно мнење и политика. Београд: АЛУ.
• Манић, М. (2015). Медији у глобалном друштву, Београд: Факултет за безбедност и дипломатију,
(стр. 235-273 и 300-411)
• Тадић, М. (2002). Основи међународне пропаганде. Београд: БИНА.
Шира литература:
• Шушњић, Ђ. (1995). Рибари људских душа. Београд: Чигоја.
• Fidler, R. (2004). Mediamorphosis. Beograd: Clio.
• Мек Квин, Д. (2000). Телевизија. Београд: Clio.
• Миливојевић, С. (1999). Медијска манипулација политичком јавношћу. Никшић.
• Херман, Е., Мекчесни, Р. (2004). Глобални медији. Београд: Clio.
• Токвил, А. (2002). О демократији у Америци. Нови Сад: Издавачка књижарница Зорана
Стојановића.
• Бал, Ф. (1997). Моћ медија. Београд: Clio.
• Луис, А. Д. (2004). Етика у медијима. Београд: Медија центар.
• Стреет, Ј. (2003). Масовни медији, политика и демокрација. Загреб: ФПЗ.
• Рељић, Д. (1998). Писање смрти. Београд: Радио Б92.

• Шибер, И. (1998). Основе политичке психологије. Загреб: Политичка култура
Број часова активне наставе:
Теоријска настава: 60
Практична настава: 30
Методе извођења наставе
Предавање предметног професора, презентација студената, дискусија.
Предиспитне обавезе
активност у току предавања
практична настава (вежбе)
колоквијум-и
семинар-и

Оцена знања (максимални број поена 100)
поена
Завршни испит
20
20

писмени испит
усмени испит

поена
60

Табела 5.2. Спецификација предмета
Студијски програм: ОАС - ДИПЛОМАТИЈУ И БЕЗБЕДНOСТ
Назив предмета: Енглески језик 4
Наставник: Мина Сукновић, Ивона Алексић Радојевић
Статус предмета: Обавезан
Број ЕСПБ: 7
Услов: Нема

Циљ предмета: Стицање напредније комуникативне компетенције и језичких вештина (говор, разумевање

говора, читање и писање), овладавање стручним вокабуларом.
Исход предмета: Студент влада напреднијим комуникативним стратегијама (овладао је вокабуларoм
везаним за стручне предмете које изучава, граматиком и формама писања у енглеском језику) и може да
оствари сваку врсту комуникације на енглеском језику, одржи кратак говор и напише есеј на задату тему.
Садржај предмета
Теоријска настава:
Граматика енглеског језика (грађење и употреба глаголских облика, условне реченице, индиректни говор,
слагање времена итд.) Одговарајућа лексика за стицање предвиђених компетенција.
Практична настава:
Вежбе, Други облици наставе, Студијски истраживачки рад Граматичка вежбања
Вежбе. Развијање језичких вештина писања, разумевања читања, говора и разумевања говора. Припрема
презентација – врста специфичног студијско-истраживачког рада који се на крају презентује на енглеском
језику који подразумева рад у групи као и употребу аудио-визуелних средстава.
Литература
Обавезна:
Doff, J. et al. (2015). Cambridge English Empower Upper Intermediate. Cambridge: Cambridge University Press.
Popović, Lj., Mirić, V. (1999). Gramatika engleskog jezika sa vežbanjima. Beograd: Zavet.
The Language of Politics (2001). izbor tekstova. Beograd.
Допунска:
Brown, G.W., McLean, I. and McMillan, A. (2018). The Concise Oxford Dictionary of Politics and International
Relations. Oxford: Oxford University Press.
McCarthy, M. and O'Dell, F. (2012). English Vocabulary in Use: Upper-Intermediate. Cambridge: Cambridge
University Press.
Evans, G. (1998). The Penguin Dictionary of International Relations. London: Penguin Books.
Biber, D. and Leech, G. (1999). Student Grammar of Spoken and Written English. Essex: Longman.
Cambridge Learner’s Dictionary. (2012). Cambridge: Cambridge University Press.
• У зависности од интересовања и потреба студената, користиће се и додатни, аутентични стручни и
публицистички текстови преузети из најсавременијих уџбеника из области струке као и из стручних
часописа и журнала.
Број часова активне наставе: 60
Теоријска настава: 45
Практична настава: 15
Методе извођења наставе: Комуникативни метод у комбинацији са вербално-текстуалним и илустративнодемонстративним уз континуирану евалуацију и аутоевалуацију, тимски рад и усмене презентације.
Оцена знања (максимални број поена 100)
Предиспитне обавезе

поена: 40

активност у току
предавања
практична настава

10
20

колоквијуми-и

10

Завршни испит

поена: 60

усмени испит

60

Табела 5.2. Спецификација предмета

Студијски програм : ОАС - ДИПЛОМАТИЈА И БЕЗБЕДНОСТ
Назив предмета: СПОЉНА ПОЛИТИКА СРБИЈЕ
Наставник: Драган Колев, Радојица Лазић
Статус предмета: Обавезни
Број ЕСПБ: 6
Услов: без услова
Циљ предмета:
Упознавање студената са основним појмовима спољне политике, теоријама спољне
политике, историјатом спољне политике Србије и њеним савременим
карактеристикама.
Исход предмета:
Објашњавање деловања Србије у односима са другим државама, међународним
организацијама и другим субјектима међународне заједнице.
Садржај предмета:
Теоријска настава
1. Увод у предмет
2. Појам политика
3. Спољна политка - појам, предмет, методи;
4. Теорије спољне политике;
5. Фактори спољне политике Србије;
6. Међународни положај и спољна политика Србије;
7. Геополитички положај и спољна политика Србије;
8. Основни правци спољне политике Србије
9. Однос Србије са суседима и великим силама;
10. Креирање спољне политике – субјекти и средства;
11. Историјат спољне политике Србије;
12. Савремене карактеристике спољне политике Србије;
13. Нормативни документи и спољна политика;
14. Органи за креирање и спровођење спољне политике;
15. Будућност спољне политике Србије.
Практична настава
Практични део наставе ће се реализован преко вежби, израде семинарских радова и
колоквијума о формулисању и остваривању спољне политике Србије, као и о
факторима који на њу делују.
Литература:
1. Вугделић Владимир и Клев Драган (2011). Спољна политика Србије (ауторизована
предавања), Београд: Академија за дипломатију и безбедност.
2. Јанев Игор (2002). Међународни односи и спољна политика, Београд: ИПС.
3.
Петровић Драган, Ђукановић Драган (2012). Стубови спољне политике Србије –
ЕУ, Русија, САД и Кина, Београд: Институт за међународну политику и привреду.
4.
Пророковић Душан (2012). Геополитика Србије, Београд: Службени гласник.
Број часова активне наставе: 45 Теоријска настава: 30 Практична настава: 15
Методе извођења наставе
Предвиђено је одржавање наставе у облику предавања и вежби. На предавањима је
метода теоријских објашњења, док се на вежбама анализира конкретна спољна

политика Србије, уз активно учешће путем дискусија, семинарских радова и
колоквијума.
Оцена знања (максимални број поена 100)
Предиспитне обавезе
поена
Завршни испит
поена
активност у току
предавања
практична настава (вежбе)
колоквијум-и
семинар-и

10

писмени испит
усмени испт

20
10

60

Табела 5.2. Спецификација предмета
Студијски програм : ОАС - ДИПЛОМАТИЈА И БЕЗЕДНОСТ
Назив предмета: КРИЗНИ МЕНАЏМЕНТ
Наставник: Жарко Браковић,
Статус предмета: Обавезни
Број ЕСПБ: 5
Услов: без услова
Циљ предмета је да студенти стекну фундаментална знања о кризама, узроцима њиховог настајања и
разумеју целину процеса управљања кризама, како би стекли способност за проактивну идентификацију и
анализу потенцијалних опасности, као и примену алата кризног менаџмента у планирању и реаговању на
кризу. Посебна пажња ће се посветити изради стратегија за ненасилно решавање криза у оквиру
међународне заједнице и развијању капацитета свих организација да благовремено препознају кризне
ситуације и превенирају нежељен развој кризе.
Исход предмета
Моделирање способности студената да самостално препознају потенцијалне кризне ситуације и креирају
адекватне превентивне стратегије којим би се оне спречиле или увеле у оквире у којима је могуће њихово
успешно овладавање, укључујући и ефикасно планирање ангажовања неопходних ресурса у реаговању на
кризу.
Садржај предмета
Теоријска настава
Менаџмент процес у управљању кризом; Настанак криза, узроци криза и благовремено препознавање криза;
Улога раног упозорења у управљању кризама; Кризно комуницирање; Стратегије превазилажења кризе;
Конфликтне и неконфликтне кризе; Институционални оквир за управљање кризама на националном нивоу;
Међународни субјекти управљања кризама; Улога дипломатије у решавању међународних криза; „
Мултилателарне и билателарне“ кризе; Унутрашње кризе и њихове међународне рефлексије; Циклус кризе и
њен одрживи крај.
Практична настава
Радионица- кризно комуницирање; Симулација- управљање кризом насталом као последица унутрашњег
оружаног сукоба; Симулација- управљање кризом насталом као последица елементарне непогоде;
Радионица- постконфликтно помирење; Вежба- рано препознавање кризе и процена кризног потенцијала
анализиране појаве.
Литература
1. Ж. Кешетовић., Кризни менаџмент, Београд, Службени гласник/Факултет безбедности, 2008.
2. D.Elliot, K. Harris, Crisis management and services marketing, 2005.
3. S.Fink, Crisis management – Planing for the Inevitable, New York, 2002.
4. Боин, А. и др Политика управљања кризама, Београд, Службени гласник, 2011.
Број часова активне наставе: 60

Теоријска настава: 45

Практична настава: 15

Методе извођења наставе
Предавања; Вежбе; Семинари; Колоквијуми; Радионице и симулације
Оцена знања (максимални број поена 100)
Предиспитне обавезе

поена

Завршни испит

активност у току предавања

10

писмени испит

практична настава

10

усмени испт

колоквијум-и

10

..........

поена

60

семинар-и
10
Начин провере знања могу бити различити наведено у табели су само неке опције: (писмени испити, усмени
испт, презентација пројекта, семинари итд......
*максимална дужна 2 странице А4 формата
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Табела 5.2. Спецификација предмета
Студијски програм : ОАС - ДИПЛОМАТИЈА И БЕЗБЕДНОСТ
Назив предмета: ДИПЛОМАТСКЕ ВЕШТИНЕ
Наставник: Данијела Бјеља, Никола Млађеновић
Статус предмета: Обавезни
Број ЕСПБ: 4
Услов: Нема
Циљ предмета
Студенти треба упознају савремена научна сазнања из ове области и стекну ваљану теоријску основу за
критичко просуђивање свог и туђег говора. Способност да се материја сагласно датим околностима
презентује аудиторијуму, основне су претпоставке које треба да се испуне.
Исход предмета
Оспособљавање студената да успешно комуницирају, суверено владају материјом која је предмет говора.
Садржај предмета
Теоријска настава: Увод у реторику, однос реторике и беседништва; Историја реторике ;
Синхронизација три елемента: беседник, беседа и слушалац; Беседник: таленат, глас , припрема, увереност и
знање, самоувереност, трема; Слушаоци, састав аудиторијума, процена прилика –околности, прилагођавање
публици;Специфичности поједниних врста говора;Стил и говор. Лингвистички, естетски и емоционални
елементи стила.
Практична настава: Дебатни клуб, расправа на задату тему;Беседа, припрема беседе, концепт, стил,
држање говора; Глас и покрет у говору ; Елементи дикције; Паузе и дисање у говору; Темпо и ритам говора;
Политичко бесдеништво ; Говор за медије.
Литература
•
Сима Аврамовић „RHETORIKE TECHNE – вештина беседништва и јавни наступ “ Службени гласник
Београд 2008.
•
Бранислав Ђ. Нушић „ РЕТОРИКА - наука о беседништву “ Просвета. Београд 2005.
•
Радомир Животић ,Добривоје Станојевић„ Реторика и политика“ Београд 2010.
Petrović, S.: Retorika, Niš: Gradina, 1975.
•
Пројекат Русија I, II , III - Службени гласник, Академија за дипломатију и безбедност, Београд
2009.
•
Ноам Чомски, Шта то хоће у ставари Америка, Београд 2008.
Број часова активне наставе: 60

Теоријска настава: 30

Практична настава: 30

Методе извођења наставе
(1) Предавања наставника; (2) Вежбање вештина. (3) Презентација есеја и дебатовања студената
припремљених у договору са наставником; (3) Коришћење савремених техничких средстава у наставном
процесу. Метода усменог излагања, Метода разговора; Метода дискусије, Текст метода; Метода
демонстарације и Метода вежбања.
Оцена знања (максимални број поена 100)
Предиспитне обавезе

поена

Завршни испит

активност у току предавања

10

писмени испит

практична настава

20

усмени испт

колоквијум-и
семинар-и

поена
60

..........
10

Начин провере знања могу бити различити наведено у табели су само неке опције: (писмени испити, усмени
испт, презентација пројекта, семинари итд......
*максимална дужна 2 странице А4 формата
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Табела 5.2. Спецификација предмета

Студијски програм: ОАС - ДИПЛОМАТИЈА И БЕЗБЕДНОСТ
Назив предмета: Енглески језик 5
Наставник: Мина Сукновић
Статус предмета: обавезан
Број ЕСПБ: 3
Услов: Нема
Циљ предмета: Стицање напредне комуникативне компетенције и језичких вештина (говор,
разумевање говора, читање и писање), овладавање напреднијим стручним вокабуларом.
Оспособљавање студената за коришћење стручне и научне литературе на енглеском језику.
Исход предмета: Студент влада напредним комуникативним стратегијама (овладао је вокабуларoм
везаним за стручне предмете које изучава, граматиком и формама писања у енглеском језику) и може
да оствари професионалну и стручну врсту комуникације на енглеском језику, самостално
употребљава стручни енглески језик у областима дипломатије и безбедности, и може да користи
стручну и научну литературу на енглеском језику.
Садржај предмета
Теоријска настава:
Обухваћени су садржаји који обухватају напредне елементе граматике (врсте зависних реченица,
инверзија, субјунктиви, напредне пасивне конструкције итд.) и лексике енглеског језика (колокације,
идиоми итд.)
Практична настава:
Развијање језичких вештина писања, разумевања читања, говора и разумевања говора. Припрема
дебата и презентација – подразумевају самостални студијско-истраживачког рада на енглеском
језику, као и употребу аудио-визуелних средстава.
Користе се следеће тематске јединице:
1.The Ministry of foreign affairs 2. The art of negotiations (prenogotiations, agreeing the agenda, ageeing
procedure) 3. Around the table negotiations 4. Diplomatic momentum (deadlines, publicity, raising the level
of talks)
Литература
Обавезна:
Berridge, G. R. (2015). Diplomacy: Theory and Practice. London : Palgrave Macmillan.
O'Dell, F. and Broadhead, A. (2014). Objective Advanced. Cambridge: Cambridge University Press.
Допунска:
Gairns, R. and Redman, S. (2011). Oxford Word Skills Advanced Idioms & Phrasal Verbs. Oxford: Oxford
University Press.
McCarthy, M. and O'Dell, F. (2015). English Vocabulary in Use: Advanced. Cambridge: Cambridge
University Press.
Evans, G. (1998). The Penguin Dictionary of International Relations. London: Penguin Books.
Cambridge Advanced Learner's Dictionary. (2008). Cambridge: Cambridge University Press.
У зависности од интересовања и потреба студената, користиће се и додатни, аутентични стручни и
публицистички текстови преузети из најсавременијих уџбеника из области струке као и из стручних
часописа и журнала.
Број часова активне наставе: 30 Теоријска настава: 15
Практична настава: 15
Методе извођења наставе: Комуникативни метод у комбинацији са вербално-текстуалним и
илустративно-демонстративним уз континуирану евалуацију и аутоевалуацију, тимски рад и усмене
презентације.
Оцена знања (максимални број поена 100)
Предиспитне обавезе
поена: 40
Завршни испит
поена: 60
активност у току предавања
практична настава
колоквијум-и

10
20
10

усмени испит: 60

Табела 5.2. Спецификација предмета
Студијски програм : ДИПЛОМАТИЈА И БЕЗБЕДНОСТ
Назив предмета: МЕЂУНАРОДНИ ОДНОСИ
Наставник: Слободан Симовић, Стево Иветић
Статус предмета: Обавезни
Број ЕСПБ: 9
Услов: без услова
Циљ предмета: Развијање мотивације код студената за стално праћење и изучавање међународних
односа, као и њихове амбициозности и интелектуалне радозналости за истраживање савремених појава,
процеса и тенденција у међународним односима.
Исход предмета: Стицање вештина и способности систематизације стечених знања, разумевања и
тумачења сложених појава и процеса у међународним односима и креирања нових идеја при дефинисању
одговора на проблеме у савременим међународним односима.
Садржај предмета:
Теоријска настава:Увод предмет-о предмету, методу и развоју науке о међунаро-дним односима; Појам
и врсте субјеката међународних односа; Национални субјекти међународних односа; Међународни
субјекти међународних односа; Транснационални субјекти међународних односа; Чиниоци
међународних односа – међузависност; Важнији чиниоци међународних односа-географски чиниоци,
светско тржиште, технологија; Важнији чиниоци међународних односа-нација, друштвено-економски и
политички систем држава, војна стратегија, међународно право и морал; Спољна политикаобавештавање и одлучивање; Спољнополитички циљеви; Спољнополитичка средства; Облици односа у
међународној заједници; Хладни рат-основна обележја; Глобализација међународне заједнице –
димензије и чиниоци; Изгледи за будућност међународне заједнице у 21. веку.
Практична настава: Вежбање и семинарска обрада одабраних тематских питања; На-учно-стручне
презентације и дебате о актуелним темама из међуна-родних односа и значајним догађајима светске
политике; колоквијално тестирање знања по обрађеним тематским садржајима тема 1-11.
Литература:
1. Хрестоматија – Међународни односи, изд. АДБ, Београд, 2010.;
2. Војин Димитријевић-Радослав Стојановић, Међународни односи, ВИУ «Службени гласник СРЈ»,
Београд, 1996.;
3. Џозеф С. Нај, Како разумевати међународне сукобе, «Стубови културе», Београд, 2006.;
4. Југославија и свет-збирка чланака, прир. др Розита Леви,«Институт за међународну политику и
привреду», Београд, 2000.;
5. Чарлс Кегли-Јуџин Виткоф, Светска политика-тренд и трансформација, «Центар за студије
Југоисточне Европе-Факултет политичких наука-Дипломатска академија МСП СЦГ», Београд, 2004.
6. Robert Jackson- Sorenson, « Georg Introduction to International Relations: Theories and Approaches»,
Oxvord, 2003.;
Број часова активне наставе: 90
Теоријска настава: 60
Практична настава: 30
Методе извођења наставе: метода усменог излагања; метода разговора; метода дискусије; тест метода;
метода демонстрације и метода вежбања
Оцена знања (максимални број поена 100)
Предиспитне обавезе
поена
Завршни испит
поена
активност у току предавања
5
писмени испит
практична настава - дебате
10
усмени испт
60
колоквијум-и
20
вежбе
5

Табела 5.2. Спецификација предмета
Студијски програм : ОАС - ДИПЛОМАТИЈА И БЕЗБЕДНОСТ
Назив предмета: Енглески језик 6
Наставник: Мина Сукновић, Ивона Радојевић Алексић
Статус предмета: обавезан
Број ЕСПБ: 5
Услов: Нема
Циљ предмета: Стицање напредне комуникативне компетенције и језичких вештина (говор,
разумевање говора, читање и писање), овладавање напреднијим стручним вокабуларом.
Оспособљавање студената за коришћење стручне и научне литературе на енглеском језику.
Исход предмета: Студент влада напредним комуникативним стратегијама (овладао је вокабуларoм
везаним за стручне предмете које изучава, граматиком и формама писања у енглеском језику) и може
да оствари професионалну и стручну врсту комуникације на енглеском језику, самостално
употребљава стручни енглески језик у областима дипломатије и безбедности, и може да користи
стручну и научну литературу на енглеском језику.
Садржај предмета
Теоријска настава:
Обухваћени су садржаји који обухватају напредне елементе граматике (врсте зависних реченица,
инверзија, субјунктиви, напредне пасивне конструкције итд.) и лексике енглеског језика (колокације,
идиоми итд.)
Практична настава:
Развијање језичких вештина писања, разумевања читања, говора и разумевања говора. Припрема
дебата и презентација – подразумевају самостални студијско-истраживачког рада на енглеском
језику, као и употребу аудио-визуелних средстава.
Користе се следеће тематске јединице:
1.Telecommunications (Crisis diplomacy, Rotine diplomacy, The limitations of diplomacy) 2. Bilateral
diplomacy 3. Multilateral diplomacy, 4. Mediation
Литература
Обавезна:
Berridge, G. R. (2015). Diplomacy: Theory and Practice. London : Palgrave Macmillan.
O'Dell, F. and Broadhead, A. (2014). Objective Advanced. Cambridge: Cambridge University Press.
Допунска:
Gairns, R. and Redman, S. (2011). Oxford Word Skills Advanced Idioms & Phrasal Verbs. Oxford: Oxford
University Press.
McCarthy, M. and O'Dell, F. (2015). English Vocabulary in Use: Advanced. Cambridge: Cambridge
University Press.
Evans, G. (1998). The Penguin Dictionary of International Relations. London: Penguin Books.
Cambridge Advanced Learner's Dictionary. (2008). Cambridge: Cambridge University Press.
У зависности од интересовања и потреба студената, користиће се и додатни, аутентични стручни и
публицистички текстови преузети из најсавременијих уџбеника из области струке као и из стручних
часописа и журнала.
Број часова активне наставе: 60 Теоријска настава: 30
Практична настава: 30
Методе извођења наставе: Комуникативни метод у комбинацији са вербално-текстуалним и
илустративно-демонстративним уз континуирану евалуацију и аутоевалуацију, тимски рад и усмене
презентације.
Оцена знања (максимални број поена 100)
Предиспитне обавезе

поена: 40

активност у току предавања
практична настава
колоквијум-и

10
20
10

Завршни испит

поена: 60
усмени испит: 60

Табела 5.2. Спецификација предмета
Студијски програм : ОАС – ДИПЛОМАТИЈА И БЕЗБЕДНОСТ
Назив предмета: Кривично право
Наставник/наставници: Јелена Лопичић Јанчић
Статус предмета: Обавезан
Број ЕСПБ: 6
Услов: Да
Циљ предмета
Општи циљ упознавања студената са основним појмовима кривичног права који је предвиђен у
Кривичном законику Републике Србије. У оквиру општег дела кривичног права обрађују се
основни појмови, елементи, карактеристике и обележја основних и општих института кривичног
права као што су кривично дело, кривица, саучесништво, кривичне санкције и др. У посебном
делу кривичног права циљ је упознавање студената са основним појмовима кривичног права из
посебног дела који је предвиђен у Кривичном законику Републике Србије. У овом делу студенти
ће обрађивати најважнија кривична дела из посебног дела Кривичног законика Републике
Србије.Такође ће се омогућити схватања домаће и иностранекривичноправне теорије и праксе кроз
компаративноправни приступ и тумачење.
Исход предмета : Резултат наставе кривичног права из општег дела је потпуно упознавање
студената са најважнијим институтима кривичног права сходно Кривичном законику Републике
Србије. Такође студенти ће стећи основна знања у погледу тумачења и примене кривичноправних
института позитивног законодавства као и способност тумачења кривичноправних одредаба, а из
посебног дела је је потпуно упознавање студената са најважнијим кривичним делима из
Кривичног законика Републике Србије, с тим што ће на овај начин добити целокупну материју
овог кривичног законика.
Садржај предмета: Теоријска настава: Појам кривичног права, Наука кривичног права, Извори
кривичног права, Појам кривичног дела, Основи који искључују противправност, Кривица,
Основи који искључују кривицу, Стадијуми извршења кривичног дела, Облици извршења
кривичног дела, Појам саучесништва, Појам и врсте кривичних санкција, Посебан осврт на
казну,Одмеравање казне, Мере упозорења, Мере безбедности, Посебне кривичноправне мере,
Гашење кривичне санкције, Кривичне санције за малолетнике, Одговорност правних лица за
кривична дела, Кривична дела против живота и тела, Кривична дела против слобода и права
грађанина, Кривична дела против изборних права, Кривична дела против права по основу рада,
Кривична дела против части и угледа, Кривична дела против полне слободе,Кривична дела против
брака и породице, Кривична дела против интелектуалне својине, Кривична дела против
имовине,Кривична дела против привреде, Кривична дела против здравља људи, Кривична дела
против
животне
средине,
Кривична
дела
против
опште
сигурности људи и имовине, Кривична дела против безбедности јавног саобраћаја, Кривична дела
против безбедности рачунарских података, Кривична дела против уставног уређања и безбедности
Републике Србије,Кривична дела против државних органа, Кривична дела против правосуђа,
Кривична дела против јавног реда и мира, Кривична дела против правног саобраћаја,Кривична
дела против службене дужности,Осврт на кривична дела против човечности и других добара
заштићених међународним правом.
Практична настава Иако је настава првенствено предвиђена као теоријска настава, практични део
наставе биће реализовано кроз вежбе. У оквиру вежби биће овухваћене и презентације.
Литература
-Стојановић З. Делић Н., Кривично право, посебни део, 7. издање, Београд, 2020,
Издавач: Правни факултет Универзитета у Београду
Кривични законик Републике Србије, Сл.гласник РС", бр. 85/2005, 88/2005 - испр., 107/2005 испр., 72/2009 и 111/2009, 121/2012 и 104/2013,108/2014,94/2016 и 35/2019
Број часова активне наставе 60 Теоријска настава: 30
Практична настава:30
Методе извођења наставе: предвиђено је одржавање наставе у облику предавања и вежби. На
предавањима ће се користити методи теоретских објашњења, као и објашњења и коментари
1

законских текстова док на вежбама ће се анализирати одређене судске одлуке, изабрана теоријска
објашњења и методолошки приступи.
Оцена знања (максимални број поена 100)
поена
Предиспитне обавезе
Завршни испит
поена
активност у току предавања
5
Писмени испит
практична настава
5
усмени испит
60
колоквијум-и
30
..........
семинар-и
Начин провере знања могу бити различити наведено у табели су само неке опције: (писмени
испити, усмени испт, презентација пројекта, семинари итд......
*максимална дужна 2 странице А4 формата
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Табела 5.2. Спецификација предмета

Студијски програм: ДИПЛОМАТИЈА И БЕЗБЕДНОСТ
Назив предмета: ИСТОРИЈА ДИПЛОМАТИЈЕ
Наставник: Бранко Надовеза, Јелена Лопичић Јанчић
Статус предмета: Изборни
Број ЕСПБ: 7
Услов: без услова
Циљ предмета: да студенти стекну основна знања из предмета историје дипломатије, као и осталих

битних категорија за научна сазнања из области историје дипломатије и међународних односа.

Исход предмета: да полазницима пружи неопходна знања из области развоја и порекла дипломатије и

дипломатске историје у различитим фазама модерног света; да, користећи искуства из историје билателарне
дипломатије, учествују у решаванју различитих медјународних односа и спорова и доприносе унапредјенју
различитих дипломатских мисија.

Садржај предмета
Теоријска настава
предметом ће бити обухваћене области које се баве настанком и развојем дипломатије; извори билатералне дипломатије;
дипломатска мисија; успоставлјанје дипломатских односа; почетак деловања дипломатске мисије; структура
дилломатске мисије; активност дипломатске мисије; дипломатски инструменти; облици дипломатских активности путем
међународних организација; искуства страних мисија при УН и специјалним агенцијама.

Практична настава

Сусрети са познатим домаћим и страним дипломатама; присуство студената јавним међународним расправама и друго.

Основна литература:
•
•
•
•
•

Peter Calvocoressi, Worlsd Politics 1945-2000, Longman, 2001.
Volter Laker, Istorija Evrope 1945-1992, Clio, Beograd 1999.
John L. Gedis, Hladni rat, Clio, Beograd, 2003.
Zbignjev Bžežinski, Velika šahovska tabla, CID, 2001.
Henri Kisindžer, Diplomatija, I-II, Beograd, 1999.

Dopunska literatuta:
•
•
•
•
•

Ričard Dž. Krempton, Balkan posle Drugog svetskog rata, Clio, Beograd, 2003.
Geoff R. Berridge, Diplomacija, Fakultet političkih znanosti Sveučilišta u Zagrebu, Biblioteka Politička
misao, 49, 2004.
Parallel History Project on NATO and the Warshaw Pact (http://Isn.ethz.ch.php/)
The
Cold
War
International
Hostory
Project,
Woodrow
Wilson
Center
(http://www.cwihp.si.edu/default.html)
The Harvard Project on Cold War Studies (http://www.fas.harvard.edu/hpcws)

Број часова активне наставе: 60 Теоријска настава: 45 Практична настава: 15
Методе извођења наставе: Метода усменог излагања, Метода разговора; Метода дискусије, Текст
метода; Метода демонстарације и Метода вежбања.

Оцена знања (максимални број поена 100)
Предиспитне обавезе
поена
Завршни испит
активност у току предавања 10
писмени испит
практична настава
10
усмени испт
колоквијум-и
10
семинар-и
10

поена
60

Табела 5.2. Спецификација предмета
Студијски програм: ОАС - ДИПЛОМАТИЈА И БЕЗБЕДНОСТ
Назив предмета: TEOРИЈА КОНФЛИКАТА
Наставник: Милица Бошковић, Стево Иветић
Статус предмета: Изборни
Број ЕСПБ: 6
Циљ предмета: да студенти усвоје општа знања из природе друштвених конфликата и упознају се
са стратегијама њиховог ненасилног решавања, која ће им помоћи да самостално и у одговарајућим
улогама решавају конфликтне ситуације на националном регионалном и међународном нивоу.
Исход предмета: да студенти овладају са стратегијама ненасилног решавања конфликата у
савременој друштвеној пракси.
Садржај предмета:
Теоријска настава: студијски курс обухвата темељно изучавање следећих теоријских садржаја: а)
општа питања теорије конфликата; б) појам и суштину друштвених конфликата; ц) врсте
друштвених конфликата; ч) опште и посебне теорије друштвених конфликата; д) праксa
истраживања међународних конфликата, и џ) узроци друштвених конфликата у савременом свету.
Практична настава: У практичном делу наставе анализирају се конфликти у различитим
регионима света и из њих извлаче опште поуке за мир. Пре свега анализирају се конфликти на
простору бившег СССР-а, СФРЈ, конфликти у јужној и југоисточној Азији, Африци и Латинској
Америци.
Основна литература: Андреја Савић, Теорија конфликта – хрестоматија, Академија за
дипломатију и безбедност, Београд, 2009; Нај, Џосеф С. Jr., Како разумети међународне сукобе,
(превод књиге), Факултет политичких наука, Београд, 2006. године; Stainer, Barry H., Collective
Preventive diplomacy State, University, New York, Press, 2007; Милашиновић, Радомир,
Милашиновић, Срђан, Увод у теорије конфликата, Факултет безбедности, Београд, 2005.
Број часова активне
Број часова практичне
Број часова теоријске наставе: 15
наставе: 45
наставе: 30
Методе извођења наставе: Метода усменог излагања, Метода разговора; Метода дискусије, Текст
метода; Метода демонстрације и Метода вежбања.
Предиспитне обавезе
присуство на настави и
вежбама
семинарски рад

Оцена знања (максимални број поена 100)
поена
Завршни испит
10
30

усмени испт

поена
60

Табела 5.2. Спецификација предмета
Студијски програм : ОАС - ДИПЛОМАТИЈА И БЕЗБЕДНОСТ
Назив предмета: Геополитика
Наставник/наставници: Душан Пророковић, Радојица Лазић
Статус предмета: Изборни
Број ЕСПБ: 6
Услов: Нема
Циљ предмета
Преношење знања о теоријама геополитике, начинима практиковања геополитичких ставова у
међународном окружењу, најважнијим међународним безбедносним изазовима, ризицима и претњама
у институционалном оквиру за постизање међународног мира и безбедности.
Исход предмета
Студенти упознају механизме помоћу којих се решавају или производе међународни конфликти,
односно остварују интереси контроле одређеног простора.
Садржај предмета
Теоријска настава
1) Дефиниција геополитике и значај просторности за пролитичке процесе; 2) Развој геополитике као
научне дисциплине и разлика у односу на политичку географију (историјски осврт); 3)
Геополитичке школе (англо – америчка, немачка, руска, француска кинеска); 4) Теорије
таласократије и телурократије; 5) Утицај геополитике на међународне односе и међународну
безбедност; 6) Савремена геополитика (критичка геополитика, структурална геополитика,
метагеополитика)
Практична настава
1) Осврт на геополитичке узроке избијања ратова (кључних сукобљавања која су дугорочно усмеравала
међународне односе); 2) Савремени свет и геополитички интереси великих сила; 3) Таласократска
концепција у америчком приступу обезбеђивања хегемонистичке стабилности; 4) Руска и кинеска
телурократска школа и основе концепта евроазијства; 5) ЕУ из угла геополитике (унутрашња
геополитичка динамика и геополитички Уније као целине); 6) Геополитика ресурса (енергетска
безбедност, геополитика воде, контрола трговачких рута). Циљ практичне наставе је пружање слике
о геополитичким узроцима политичког постављања свих држава, које на такав начин дугорочно
осигуравају своју националну безбедност и штите стратешке интересе.
Литература
1. Душан Пророковић, Геополитика Србије, Службени гласник, Београд, 2012.
2. Миломир Степић, Геополитика – идеје, теорије, концепције, Институт за политичке студије,
Београд, 2018.
3. Александар Дугин, Основи геополитике, Еко прес, Зрењанин, 2004.
4. Халфорд Макиндер, Демократски идеали и стварност, Metaphisyca, 2009.
Број часова активне наставе 45

Теоријска настава: 30

Практична настава: 15

Методе извођења наставе
редовна настава, групни рад (предавања + вежбе), консултације
Оцена знања (максимални број поена 100)
Предиспитне обавезе
активност у току предавања

поена
10

практична настава

Завршни испит
писмени испит
усмени испт

колоквијум-и

20

семинар-и

10

поена

60

..........

Начин провере знања могу бити различити наведено у табели су само неке опције: (писмени испити, усмени
испт, презентација пројекта, семинари итд......
*максимална дужна 2 странице А4 формата
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Табела 5.2. Спецификација предмета
Студијски програм : ОАС - ДИПЛОМАТИЈА И БЕЗБЕДНОСТ
Назив предмета: ОБАВЕШТАЈНО-БЕЗБЕДНОСНЕ СЛУЖБЕ
Наставник: Станимир Ђукић, Стево Иветић
Статус предмета: Изборни
Број ЕСПБ: 8
Услов: без услова
Циљ предмета
Да студенти стекну знања о основама обавештајно-безбедносних служби, њиховом месту и улози у
политичком систему, врстама служби, начелима организовања, методима рада и облицима контроле
законитости рада служби.
Исход предмета
Познавање организације и метода рада обавештајно-безбедносних служби, као полазне основе за рад у
службама, као и за супротстављање деловању служби.
Садржај предмета
Теоријска настава
Теоријске основе обавештајно-безбедносних служби; Историјски развој обавештајне службе; Место и улога
обавештајне службе у политичком систему - основне функције и задаци; Место и улога обавештајних
служби у обавештајно-безбедносном систему; Начела организовања савремених обавештајних служби;
Врсте обавештајних служби; Организациона структура обавештајне службе; Методика рада обавештајне
службе; Тајне методе обавештајне службе; Тајне акције обавештајних служби; Обавештајне активности
методом прикупљања података из отворених извора; Остале обавештајне методе; Појам, настанак и развој
безбедносне службе; Начелна организацијска структура безбедносне службе државе; Основни облици
деловања безбедносне службе државе; Основе и облици контроле законитости рада обавештајнобезбедносних служби; Обавештајно-безбедносни систем Србије.
Практична настава
а) Радионице: Основни појмови у ОБС; Развој обавештајне службе кроз различита историјска раздобља;
Основне функције и задаци обавештајне службе у политичком систему; Намена и задаци безбедноснообавештајног система Р. Србије; Руковођење безбедносно-обавештајним системом; Надзор обавештајнобезбедносног система; Службе безбедности.
б) Семинари по темама предавања.
Литература обавезна:
1. Др Андреја Савић, Обавештајно-безбедносне службе, Академија за дипломатију и безбедност,
Београд, 2009. (електронско издање)
2. Др Андреја Савић, Савремени системи безбедности, Академија за дипломатију и безбедност,
Београд, 2008. (електронско издање)
3. Др Милан Мијалковски, Обавештајне и безбедносне службе, Факултет безбедности, Београд, 2009.
4. доц. др Дејан Миленковић, Слободан Копривица, мр Владимир Тодорић, Контрола служби
безбедности, Центар за нову политику, Београд, 2011.
5. Закон о основама уређења служби безбедности Републике Србије ("СГ РС", бр. 116/2007 и 72/2012).
6. Закон о безбедносно-информативној агенцији ("СГ РС", бр. 42/2002, 111/2009, 65/2014-одлука УС,
66/2014 и 36/2018).
7. Закон о Војнобезбедносној агенцији и Војнообавештајној агенцији ("СГ РС", бр. 88/2009, 55/2012одлука УС и 17/2013).
Број часова активне наставе: 75

Теоријска настава: 45

Практична настава: 30

Методе извођења наставе
Предавања, семинари по појединим теоријским категоријама, радионице, израда семинарских радова и
решавање колоквијалних тестова.
Оцена знања (максимални број поена 100)
Предиспитне обавезе
активност у току предавања

поена
5

Завршни испит

поена

писмени испит

1

практична настава

5

усмени испт

колоквијум-и

20

..........

60

семинар-и
10
Начин провере знања могу бити различити наведено у табели су само неке опције: (писмени испити, усмени
испт, презентација пројекта, семинари итд......
*максимална дужна 2 странице А4 формата
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Табела 5.2. Спецификација предмета
Студијски програм/студијски програми : ДИПЛОМАТИЈА И БЕЗБЕДНОСТ
Врста и ниво студија: дипломске академске студије - основне
Назив предмета: МЕЂУНАРОДНИ ЕКОНОМСКИ ОДНОСИ
Наставник (Име, средње слово, презиме): Гордана С. Мрдак
Статус предмета: Обавезни
Број ЕСПБ: 6
Услов: без услова
Циљ предмета: Развијање мотивације код студената за стално праћење и изучавање међународних односа,
као и њихове амбициозности и интелектуалне радозналости за истраживање савремених појава, процеса и
тенденција у међународним односима
Исход предмета: Стицање вештина и способности систематизације стечених знања, разумевања и
тумачења сложених појава и процеса у међународним односима и креирања нових идеја при дефинисању
одговора на проблеме у савременим међународним односима
Садржај предмета
Теоријска настава:
1. Увод; 2. Међународна трговина; 3. Спољна политика; 4. Спољнотрговинска политика; 5, Карактеристике
спољнотрговинске политике у савременим условима (мере спољнотрговинске политике); 6.Економска
дипломатија; 7. Глобализација и међународни односи; 8. Субјекти у међународним економским односима
(држава, предузећа, транснационалне компаније, банке и друге финансијске организације,); 9. Међународне
економске трансакције; 10. Међународно кретање робе; 11. Међународни промет услуга; 12. Међународно
кретање капитала; 13. Међународни трансфер технологије; 14. Међународна миграција радне снаге; 15.
Транзиција у међународној економији (транзиција у бившим социјалистичким земљама и Србији)
Практична настава: вежбе, семинарски радови и студијско- истраживачки рад: Научно-стручне
презентације и дебате о актуелним темама из међуна-родних односа и значајним догађајима светске
политике; колоквијално тестирање знања по обрађеним тематским садржајима тема
Други облици наставе: Предвиђају самосталан рад, консултације са предметним професором на одређену
тему, посете релевантним институцијама, посете и учешћа на научним скуповима.
Литература
1.Хрестоматија – Међународни економски односи, изд.АДБ, Београд, 2010,
2. Војин Димитријевић-Радослав Стојановић, Међународни односи, ВИУ «Службени гласник СРЈ», Београд,
1996.;
3. Милорад Унковић, „Међународна економија“, Универзитет Сингидунум Факултет за туристички и
хотелијерски менаџмент, Београд, 2010.
4. Доминик Салваторе, Међународна економија, Економски факултет у Београду
5. Гордана Ђуровић, Међународни економски односи, Скрипта, Универзитет Црне Горе Факултет
политичких наука, Подгорица, 2017. година
6. Гордана Мрдак, Међународни економски односи , Скрипта, Факултет за дипломатију и безбедност,
Београд ,2017
Број часова активне наставе: 60
Остали часови
Предавања:
Вежбе:
Други облици наставе:
Студијски истраживачки рад:
45
15
Методе извођења наставе
У наставном процесу ће се користити: метода усменог излагања; метода разговора; метода дискусије; тест
метода; метода демонстрације и метода вежбања.
Оцена знања (максимални број поена 100)
Предиспитне обавезе
поена :
Завршни испит
поена
активност у току предавања :
10
писмени испит
практична настава
:
усмени испит :
60
колоквијум-и
20
..........
семинар
:
10
Начин провере знања могу бити различити наведено у табели су само неке опције: (писмени испити, усмени
испт, презентација пројекта, семинари итд......
Максимална дужна 1 страница А4 формата
Спецификацију треба дати за сваки предмет из студијског програма. Ако постоје заједнички предмети за више
студијских програма тада се у Књизи предмета, предмет приказује само један пут. Књига предмета представља
јединствен прилог за све студијске програме првог и другог нивоа студија.
Сваки предмет мора бити одвојени фајл, да би могао да се хиперлинком повеже са наставним особљем (Књига
наставника) и планом студија Табела 5.1, односно 5.1а.

Табела 5.2. Спецификација предмета
Студијски програм :МАСТЕР СТУДИЈЕ
Назив предмета: УПОРЕДНИ ПОЛИТИЧКИ СИСТЕМИ
Наставник:Бранко Надовеза, Леонас Толваишис, Данијела Бјеља
Статус предмета: Обавезан
Број ЕСПБ: 6
Услов: Нема
Циљ предмета ОБРАЂУЈУ СЕ ПОЛИТИЧКИ СИСТЕМИ (САВРАМЕНИ И ИСТОРИЈСКИ) И
ВРШИ ЊИХОВА УПОРЕДНА АНАЛИЗА, ПРЕТЕЖНО СЕ ОБРАЂУЈУ ПОЛИТИЧКИ СИСТЕМИ У
СВЕТУ ТОКОМ 20.ВЕКА.

Исход предмета ЦИЉ ЈЕ ДА СЕ СТУДЕНТИ НА МАСТЕР СТУДИЈАМА УПОЗНАЈУ СА СВИМ
БИТНИМ САВРЕМЕНИМ ПОЛИТИЧКИМ СИСТЕМИМА КОЈИ СУ ДОМИНИРАЛИ У 20.ВЕКУ.

Садржај предмета
Теоријска настава

Практична настава

Литература
НАЈДАН ПАШИЋМ УПОРЕДНИ ПОЛИТИЧКИ СИСТЕМИ
Ж. ПРВУЛОВИЋН КОМПАРАТИВНИ ПОЛИТИЧКИ СИСТЕМИ
ПОЛИТИЧКА ЕНЦИКЛОПЕДИЈА

Број часова активне наставе 45

Теоријска настава: 45

Практична настава: 0

Методе извођења наставе

Оцена знања (максимални број поена 100)
Предиспитне обавезе
активност у току предавања

поена
10

практична настава

Завршни испит
писмени испит
усмени испт

колоквијум-и

20

семинар-и

20

поена

50

..........

Начин провере знања могу бити различити наведено у табели су само неке опције: (писмени испити, усмени
испт, презентација пројекта, семинари итд......
*максимална дужна 2 странице А4 формата
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Табела 5.2. Спецификација предмета
Студијски програм/студијски програми: ОАС - ДИПЛОМАТИЈА И БЕЗБЕДНОСТ
Врста и ниво студија: Основне академске студије
Назив предмета: КОМУНИКОЛОГИЈА
Наставник: Михајло Манић, Никола Млађеновић, Јелена Перић
Статус предмета: обавезан
Број ЕСПБ: 5
Услов: без услова
Циљ предмета
Упознавање са савременим знањем комуникација и теоријским разлозима за заснивање научне
дисциплине под називом Комуникологија. Указати на корене комуникација од античког доба, све до
средине двадесетог века, након чега долази до појаве кибернетичке резолуције, која је променила и
квалитет и квантитет међуљудских односа. Анализирати хуманистичке помаке до којих је информатичка
револуција довела – брзина општења, доступност информација, обавештеност о свим догађајима на
глобалном нивоу, немогућност прикривања свих релевантних политичких и других одлука са
далекосежним импликацијама, али објаснити и погубне димензије радикалних комуникацијских
промена, које су у међуљудске односе унеле површност, механичко "конзумирање" понуђених
информација без критичког мисаоног преиспитивања, што за последицу има пасивну рецепцију
реалности, политичке и међународних односа, који у синергији старају привид једине могуће стварности,
а на плану комуникација психичку отуђеност, апатију и незаинтересованост за питања која су изван
подручја огољеног прагматизма.
Исход предмета
Објаснити противречност између технолошки унапређених међуљудских комуникација данас, с једне
стране, и постмодернистичког инсистирања на хетерогености знања у којем наука више нема
привилеговано место.
Садржај предмета
Теоријска настава
Изложити све облике савременог комуницирања, подробно објаснити разлике у начинима размене
симболичких садржаја, од традиционалних духовних традиција, све до краја периода модерне, у којем је
рациоцентризам дошао до свог врхунца и отворио простор за етаблирање нових комуникацијских
понашања.
Практична настава: вежбе, други облици наставе.
Други облици наставе: Предвиђају самосталан рад, консултације са предметник професором на
одређену тему, посете релевантним институцијама, посете и учешћа на научним скуповима.
Литература
1. Михајло Манић, „Медији у глобалном друштву“, Факултет за дипломатију и безбедност,
Београд, 2015.
2. Михајло Манић, „Дискурс медија“, Факултет за дипломатију и безбедност, 2019.
3. Радојковић, М. и Ђорђевић, Т., „Основе комуникологије“, ФПН и Чигоја, Београд, 2005.стр.
4. Радојковић М. и Милетић. М., „Комуницирање, медији и друштво“, Учитељски факултет,
Београд, 2008.
5. Жан-Франсоа Литоар, „Постмодерно стање“, Светови, Нови Сад, 1988.
6. Умберто Еко, „Култура, информација, комуникација“, Нолит, Београд, 1973.
7. Александар Богданић, „Комуникологија“, Чигоја, Београд, 1996.
Број часова активне наставе: 60
Остали часови
Предавања:
Вежбе:
Други облици наставе:
Студијски истраживачки рад:
45
15
Методе извођења наставе: Компаративни метод
Оцена знања (максимални број поена 100)
Предиспитне обавезе
поена
Завршни испит
поена
активност у току предавања
20
писмени испит
практична настава
20
усмени испт
60
колоквијум-и
..........
семинар-и

Табела 5.2 Спецификација предмета

Студијски програм/студијски програми: ДИПЛОМАТИЈА И БЕЗБЕДНОСТ

Врста и ниво студија: Основне академске студије
Назив предмета: ПОЛИТИКА БЕЗБЕДНОСТИ

Наставник (Име, средње слово, презиме): Стево Иветић

Статус предмета: обавезан
Број ЕСПБ: 8
Услов: без услова
Циљ предмета је упознавање са валидном литературом у вези са предметом; упознавање са

релацијом политике и безбедности; историјатом политике и безбедности; улогом политике у
реализацији безбедности и обратно, улогом безбедности у реализацији политике.
Исход предмета јасно разграничење два појма политике и безбедности, њихова компатибилност,
прозжимање и узрочно-последична веза.

Садржај предмета
Теоријска настава

Теорија политике и теорија безбедности; појмовни и методолошки приступ; одређење безбедности као
феномена политике, безбедност као функција државе, различита схватања безбедности државе и
тенденције у редефинисању теорије безбедности, безбедност као филозофија и као политика,
типологија државе и безбедности, правна држава и безбедност, национална држава и безбедност,
демократска држава и безбедност, социјално-правна држава и безбедност, политичка (идеолошка)
држава и безбедност, теорије и системи безбедности са становишта политичких наука, политички
аспекти организације система безбедности, основни категоријални концепти безбедности, политичка
тела у систему безбедности, политичка власт и артикулација унутрашњих динамика државе и
спољашњих динамика система.

Практична настава:Вежбе, Други облици наставе, Студијски истраживачки рад

Израда писаних радова и дискусије са студентима. Индивидуално и тимски. Дискусије и разговори
поводом актуелних догађања.

Литература

Савић Андреја, „Национална безбедност“, КПА, Београд, 2007.
Савић Андреја, Бајагић Младен, „Безбедност света-од тајности до јавности“, 2.изменњено и
допуњено издање, ВШУП, Београд, 2005.
3. Савић Андреја, „Савремени системи безбедности“, електронски уџбеник, Академија за
дипломатију и безбедност, 2008.
4. Савић Андреја, „Основи цивилне безбедности“, ФППС, Нови Сад, 2006.
5. Савић Андреја, „Обавештајне службе и национална безбедност“, ПФ, Крагујевац, 2006.
Број часова активне наставе: 90
Остали часови
Предавања:
Вежбе:
Други облици наставе:
Студијски истраживачки рад:
60
30
1.
2.

Методе извођења наставе

Метода усменог излагања, Метода разговора; Метода дискусије, Текст метода и Метода
демонстарације.

Оцена знања (максимални број поена 100)

Предиспитне обавезе
активност у току предавања
практична настава
колоквијум-и
семинар-и

поена

10
10
20

Завршни испит
писмени испит
усмени испт
..........

поена
60

Начин провере знања могу бити различити наведено у табели су само неке опције: (писмени испити, усмени
испт, презентација пројекта, семинари итд......
Максимална дужна 1 страница А4 формата
Спецификацију треба дати за сваки предмет из студијског програма. Ако постоје заједнички предмети за више
студијских програма тада се у Књизи предмета, предмет приказује само један пут. Књига предмета представља
јединствен прилог за све студијске програме првог и другог нивоа студија.
Сваки предмет мора бити одвојени фајл, да би могао да се хиперлинком повеже са наставним особљем (Књига
наставника) и планом студија Табела 5.1, односно 5.1а.

Табела 5.2 Спецификација предмета

Студијски програм/студијски програми : ДИПЛОМАТИЈА И БЕЗБЕДНОСТ

Врста и ниво студија: Основне академске студије

Назив предмета: СAВРЕМЕНА ПОЛИТИЧКА ИСТОРИЈА
Наставник (Име, средње слово, презиме): Бранко И. Надовеза
Статус предмета: обавезан
Број ЕСПБ: 8
Услов: без услова
Циљ предмета

Упознавање са најзначајнијим догађајима на основу којих су се мењали социјални и политички односи
у савременом свету и који су оставили у светским размерама мање или веће последице за поједине
народе и свет у целини.

Исход предмета

Стицање нових сазнања на основу којих полазници стичу способност да критички анализирају
политичке догађаје и процесе на основу објективних историјских чињеница и при томе препознају
идеолошке и хегемонистичке наслаге у историји савременог света.

Садржај предмета

Теоријска настава: Истраживачки изазови и методолошке дилеме политичке историје у савременом
друштву; Појам и основне детерминанте савременог друштва; настанак и развој појединих савремених
држава; питање револуције или еволуције; основни теоријски процеси и светска политика; појам
савремених система држава; тежња ка хегемонији великих сила; Први и Други светски рат, хладни
рат; развијене-неразвијене државе савременог света и антиколонијална политика и преображај држава;
међународни системи (међународна огранизација, невладине организације); Крај хладног рата; распад
вишенационалних држава; Србија и распад Југославије; процеси глобализације – први, други и трећи
талас деморкатизације; покрети отпора у процесима глобализације; отворена питања светске политике
на почетку 21. века
Практична настава:Вежбе, Други облици наставе, Студијски истраживачки рад: Израда посебних
есеја и семинарских радова, организовање студентских расправа, самостална поинт презентација
актуелних политичких догађаја у свету и друго.

Литература

1. Живојин Ђурић, ридер "Политички догађај и процеси у савременом свету", ИПС, Бгд. 2009.
2. Ч.Кеглиј, Ј.Виткоф, "Светска политика, тренд и трансформације, Бгд. 2006.
3. А.Веспад, "Глобални хладни рат", Бгд, 2008
4. С.Хантинктон, "Трећи талас", Стубови културе, Бгд, 2004.
5. С. Самарџић, "Грађење и разарање држава", Ф. Вишњић, Бгд. 2008.
6. Н.Чомски, "Контролисана демократија", ЦИД, Подгорица, 1999.
7. М. Чомски, "Хегемонија или опстанак", Рубикон, Нови Сад, 2008.
8. Ф. Фукојама, "Грађење државе", Ф. Вишњић, Бгд, 2007.
9. И. Валерштајн, "После либерализма" С. гласник, Бгд, 2005.
Број часова активне наставе: 90
Остали часови
Предавања:
Вежбе:
Други облици наставе:
Студијски истраживачки рад:
60
30

Методе извођења наставе:

Методе су одређене садржајем тематских области. Континуирано се практикује интерактивна настава,
комбинује херменеутика и дискусија, техника апологетике као и видео техника.

Оцена знања (максимални број поена 100)

Предиспитне обавезе
активност у току предавања
практична настава
колоквијум-и
семинар-и

поена
10
10
10
10

Завршни испит
писмени испит
усмени испт
..........

поена
60

Начин провере знања могу бити различити наведено у табели су само неке опције: (писмени испити, усмени
испт, презентација пројекта, семинари итд......
Максимална дужна 1 страница А4 формата
Спецификацију треба дати за сваки предмет из студијског програма. Ако постоје заједнички предмети за више
студијских програма тада се у Књизи предмета, предмет приказује само један пут. Књига предмета представља
јединствен прилог за све студијске програме првог и другог нивоа студија.

Табела 5.2 Спецификација стручне праксе
Студијски програм: ОАС – ДИПЛОМАТИЈА И БЕЗБЕДНОСТ
Спецификација стручне праксе
Врста и ниво студија: Основне академске студије
Наставник или наставници задужени за организацију стручне праксе:
Број ЕСПБ: 3
Услов: одслушан шести семестар
Циљ
Циљ стручне праксе је да студенте припреми и обезбеди им квалитетно стицање
комплекснијег искуства о њиховој професији и радним задацима за која се школују. Кроз
сагледавање радне средине и конкретних радних активности студент треба да стекне нова
знања, сигурност у раду и могућност интегрисања стечених знања и вештина. У релативно
дугом, 40 дневном боравку и раду у професионално орјентисаној околини, стичу се и шира
искуства о свим сегментима дипломатије и безбедности и начинима за решавање
конкретних проблема и задатака.
Тежиште стручне праксе је на што самосталнијим и конкретнијим радним доприносима
студента на конкретним пословима у области дипломатије и безбедности.
Што потпунијим уклапањем у радну средину, прихватањем радних обавеза и
одговорности, развојем способности сарадње и тимског рада, студент би требало да
употпуни и боље схвати кључне компоненте професионалног рада у области дипломатије
и безбедности.
Очекивани исходи
Оспособљавање студената за примену претходно стечених теоријских и стручних знања за
решавање конкретних проблема у оквиру изабраног предузећа/организације или
инсититуције. Упознавање студената са делатностима изабраног предузећа или
институције, организацијом рада, начином пословања, управљањем и местом и улогом
дипломатије и безбедности у организационој структури и на тим основама заснованог
сагледавања успешности процеса у предузећу или институцији. Стицање искуства и
сигурности у раду, утврђивање стечених знања током студија и њихово повезивање са
специфичностима које намеће пракса.
Садржај стручне праксе
Пријем у радну организацију и упознавање са организационом структуром и применом
свих области дипломатије и безбедности. У изабраном предузећу или институцији
приказати и анализирати основне функције дипломатије и безбедности, активности и
посебно сагледати једну од области кроз конкретно приказану ситауцију и проблематику у
пословању.
Број часова, ако је специфицирано: 15 НЕДЕЉА / 8 часова
8 часова
Методе извођења
Практичан рад у одабраном предузећу или институцији, консултације и писање дневника
стручне праксе у коме студент описује активности које је обављао за време стручне праксе
као и израда елабората.
Оцена знања (максимални број поена 100)

Табела 5.2 Спецификација предмета
Студијски програм/студијски програми : ОАС - ДИПЛОМАТИЈА И БЕЗБЕДНОСТ

Врста и ниво студија: Основне академске студије
Назив предмета: Студије ЕУ
Наставник: Михајло Вучић, Радојица Лазић
Статус предмета: изборни
Број ЕСПБ: 6
Услов: без услова

Циљ предмета је изучавање природе ЕУ као ентитета; објективних и субјективних услова који су довели
до остварења идеје европске интеграције на критички начин; стицање знања о спољним и безбедносним
аспектима европских политика и начинима на који се оне спроводе од стране европских институција на
конкретним студијама криза у међународним односима.
Исход предмета треба да омогући студентима усвајање напредних знања о разлозима постојања ЕУ,
њеном начину функционисања у међународним односима и конкретним изазовима са којима се она
суочава.

Садржај предмета
Теоријска настава

• Идеја европске интеграције и евроскептицизам
• Институционална динамика заједничке спољне и безбедносне политике
• Мигрантска криза и политика азила ЕУ
• Брегзит
• Криза у Украјини и односи Русије и ЕУ
• Криза у бившој Југославији и улога европске дипломатије
• Односи ЕУ и НАТО
• Србија, Западни балкан и европске интеграције
• ЕУ као глобална сила
Практична настава:
Израда семинарских радова, дискусије праксе кризног менаџмента и дипломатије ЕУ, симулација израде
policy paper-а, посета институцијама ЕУ, посета семинарима, округлим столовима и конференцијама
Института за европске студије, Центра за Европске политике и Института за међународну политику и
привреду

Литература

1. Михајло Вучић, Основе европске интеграције, 2019 (делови уџбеника предвиђени за мастер студије)
2. Бранко Ракић, Михајло Вучић, Недогматски о европској интеграцији, 2015.
3. Документа EUROACTIV, EURO INFO POINT, Делегације ЕУ у Србији, Центра за европске политике,
Института за европске студије
4. Примарни извори које издају органи ЕУ
5. Oдабрани научни чланци у електронској форми, часопис „Европско законодавство“. Часопис
„Дипломатија и безбедност“
Број часова активне наставе: 60
Остали часови
Предавања: 45
Вежбе:15 Други облици наставе:
Студијски истраживачки рад:

Методе извођења наставе
Предавања (ех катедра)
Вежбе, семинари и радионице
Студијске посете
Самостални студијски истраживачки
рад под надзором
Оцена знања (максимални број поена 100)
Предиспитне обавезе
активност у току предавања
практична настава
колоквијум-и
семинар-и

поена
10
10
10
10

Завршни испит
писмени испит
усмени испт
..........

поена
30
30

Начин провере знања могу бити различити наведено у табели су само неке опције: (писмени испити, усмени испт,
презентација пројекта, семинари итд......

Табела 5.2. Спецификација предмета

Студијски програм/студијски програми: ОАС - ДИПЛОМАТИЈА И БЕЗБЕДНОСТ

Врста и ниво студија: Основне академске студије

Назив предмета: ЕНГЛЕСКИ ЈЕЗИК 8
Наставник : Мина Сукновић, Ивона Алексић Радојевић
Статус предмета: обавезан
Број ЕСПБ: 7
Услов: Положен Енглески језик 7
Циљ предмета: Стицање академске комуникативне компетенције и језичких вештина (говор,
разумевање говора, читање и писање), овладавање напредним стручним вокабуларом. Оспособљавање
студената за коришћење стручне и научне литературе, као и писање радова и прилога на енглеском
језику. Такође, оспособљавање студената за обављање послова и праксу из струке на енглеском језику.
Исход предмета: Студент влада академским комуникативним стратегијама (овладао је вокабуларoм
везаним за стручне предмете које изучава, граматиком и формама писања у енглеском језику) и може да
оствари академску, професионалну и стручну врсту усмене и писане комуникације на енглеском језику,
самостално употребљава стручни енглески језик у областима дипломатије и безбедности како у
академском, тако и у професионалном окружењу, и може самостално да користи стручну и научну
литературу на енглеском језику, и може да самостално напише стручни рад на енглеском језику.

Садржај предмета

Теоријска настава:
Обухваћени су садржаји који обухватају напредне и академске елементе граматике (субјунктиви,
напредне пасивне конструкције, инверзије итд.), стручне и академске лексике енглеског језика
(колокације, идиоми итд.), као и елементе академског писаног текста (кохезија, кохерентност, структура
параграфа итд.)
Практична настава:
Развијање језичких вештина писања, разумевања читања, говора и разумевања говора. Припрема дебата
и презентација – подразумевају самостални студијско-истраживачки рад на енглеском језику, као и
употребу аудио-визуелних средстава.
Литература
Обавезна:
Berridge, G. R. (2015). Diplomacy: Theory and Practice. London : Palgrave Macmillan.
Brook-Hart, G. (2007). Business Benchmark Advanced BULATS. Cambridge: Cambridge University Press.
Допунска:
Paterson, K. and Wedge, R. (2012). Oxford English Grammar and Practice for Academic Purposes. Oxford:
Oxford University Press.
McCarthy, M. and O'Dell, F. (2008). Academic Vocabulary in Use. Cambridge: Cambridge University Press.
McLisky, M. (2012). English for Public Relations in Higher Education Studies. Reading: Garnet Publishing
Evans, G. (1998). The Penguin Dictionary of International Relations. London: Penguin Books.
Cambridge Advanced Learner's Dictionary. (2008). Cambridge: Cambridge University Press.
У зависности од интересовања и потреба студената, користиће се и додатни, аутентични стручни и
публицистички текстови преузети из најсавременијих уџбеника из области струке као и из стручних
часописа и журнала.
Број часова активне наставе: 45
Остали часови
Предавања: 30 Вежбе: 15 Други облици наставе:
Студијски истраживачки рад:/ /

Методе извођења наставе

Комуникативни метод у комбинацији са вербално-текстуалним и илустративно-демонстративним уз
континуирану евалуацију и аутоевалуацију, тимски рад и усмене презентације.
Предиспитне обавезе
активност у току предавања
практична настава
колоквијум-и

Оцена знања (максимални број поена 100)
поена
10
20
10

Завршни испит
писмени испит
усмени испт
..........

поена
60

Табела 5.2. Спецификација предмета
Студијски програм : ОАС - Дипломатија и безбедност
Назив предмета: Стратегија националне безбедности
Наставник: Жарко Браковић, Радојица Лазић
Статус предмета: Обавезни
Број ЕСПБ: 7
Услов: Нема
Циљ предмета
Након реализације предвиђеног програма за предмет, Стратегија националне безбедности, студенти ће бити
у могућности да прикажу основно знање кроз дефинисање појмова, разумевање и критичку анализу.
Појмовно артикулисање и операционализација знања из области националне безбедности, односно шта
заправо представља национална безбедност и само доношење стратегија које су везане за овај феномен. Сам
циљ предмета је стицање основних знања из области безбедности са посебним освртом на Стратегију
националне безбедности Републике Србије као и других земаља и то кроз упознавање са структуром и
начином функционисања система кроз комперативну анализу истих. Поред наведеног, студенти ће бити
оспособљени да стратешки посматрају одређену организацију, на који начин да руководе-командују истом и
да на тај начин дођу до одрживе компетитивне предности организације ослајањући се на стратегију. Претње
и ризици који могу угрозити постојање појединаца или друштва представљају детерминанте безбедности, а
држава као политичка организација која своју суверену власт спроводи у оквиру граница одређене
територије и над становништвом мора њихово дејство ограничи или у потпуно неутралисати. Сам појам
стратегије везан је за војску, док у данашње време она је саставни део руковођења, односно менаџмента.
Применом менаџмента један од циљева предмета је да код студената развије спосбност ка анализирању
безбедносних потреба и интереса појединаца, колектива, државе и међународне заједнице. На овај начин
студенти се припремају за управљање организационим системима, институцијама у спровођењу мера,
послова и активности ради задовољења интереса националне безбедности Републике Србије.
Исход предмета
Разумевање и повезивање појма стратегија са појмом национална безбедност-менаџмент приступ;
разликовање и анализа изазова, ризика и претњи Републици Србији; описивање институционалне основе и
деловање система националне безбедности Републике Србије кроз надлежности појединачних подсистема,
сегмената и субјеката система националне безбедности (војска, полиција, обавештајно-безбедносни систем,
систем заштите и спасавања, недржавни системи безбедности, невладин сектор, грађани).
Садржај предмета
Теоријска настава
Теоријски основ националне безбедности (појмовно одређење безбедности и сличних појмова; Безбедност
као интерес и вредност; Национална и међународна безбедност; Политика и стратегија безбедности; Појам,
елементи и обележја система безбедности); Организациони системи и системско мишљење; Примена
системско-структуралног (организационо-функционалног) приступа у тумачењу безбедносних феномена (у
анализи и решавању безбедносних проблема); Анализа политичко-правног система Србије и других држава
с обзиром на то да се кроз законску регулативу и политику државе одређују оквири деловања служби
безбедност и самог њиховог настанка. Држава и грађани су чиниоци безбедности, тако да све друштвене и
природне појаве и процеси које угрожавају опстанак и развој наведених ентитета, представљају безбедносне
изазове, ризике и претње од посебне важности. Субјекат безбедности (онај од кога се очекује да безбедност
пружи), јесте сама држава, односно, они њени организациони делови који су оформљени са том сврхом.
Супростављање разним облицима кримилатитета од политичког до привредног. Систем безбедности
Републике Србије (историјски развој, нормативно и институционални основ, контрола и реформа сектора
безбедности); Системи безбедности развијених земаља и земаља у окружењу.
Предвиђено је да се програм реализује у XV недеља.
I Безбедност (Политика и стратегија безбедности-менаџмент приступ);
II Национална безбедност-национални интереси-теоретска схватања;
III Институције, људски и социјални ресурси пут ка унапређењу националне безбедности;
IV Систем безбедности (појам) кроз општу теорија система као методолошки оквир за изучавање
система безбедности;
V Врсте система безбедности;
VI Окружење као елемент организације, Функција и циљеви као елемент организације, Структура као
елемент организације;
VII Стратешки менаџмент људских ресурса и стратегија људских и социјалних ресурса;
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VIII Модели Стратешког менаџмента људских ресурса;
IX Теоретске перспективе Стратешког менаџмента људских ресурса;
X Систем безбедности Републике Србије;
XI Полиција, војска, службе безбедности у систему безбедности Републике Србије (Структуралнофункционална анализа, системска динамика);
XII Структура и начин функционисања Заједничке безбедносне и одбрамбене политике;
XIII Стратегије националне безбедности;
XIV Стратегија националне безбедности Републике Србије;
XV Установе Европске уније од значаја за Заједничку безбедносну и одбрамбену политику. Глобална
стратегија за спољну и безбедносну политику;
Практична настава
У практичном делу наставе студенти усвојена теоријска знања практично примењују у анализи националне
безбедности и доношењу стратегија. Вежбе, други облици наставе, студијски истраживачки и семинарски
рад имају за циљ да студентима више приближе појмовно а и практично националну безбедност и потребу
за доношењем стратегија кроз предходну анализу безбедносних ризика.
Структура система безбедности Републике Србије; Уставни и стратегијско-доктринарни оквир система
безбедности Републике Србије; Управљачка структура система безбедности Републике Србије; Подсистеми
система безбедности Републике Србије; Структура система безбедности Републике Србије; Обавештајнобезбедносни систем Републике Србије; Полицијски и војни системи Републике Србије; Систем заштите и
спасавања у ванредним ситуацијама Републике Србије-елементарне непогоде, пандемије; Корпоративна
безбедност и нормативноправни оквир приватне безбедности у Републици Србији; Реформа сектора
безбедности Републике Србије (концепт реформе сектора безбедности, реформа служби безбедности,
полиције и оружаних снага); Демократска и цивилна контрола сектора безбедности Републике Србије
(парламентарна контрола, извршна контрола, судска контрола, независни државни органи, контрола од
стране јавности)-менаџмент приступ и анализа помоћу менаџмент принципа. Економија и привредна
стабилност државе као политичке организације.
Литература
Савић, А. (2008) Савремени системи безбедности, Београд: Факултет за дипломатију и безбедност
Кековић, З. и Димитријевић, И. (2017). Системи безбедности са системом безбедности Републике Србије.
Београд: Факултет безбедности
Даниловић, Н. (2015) Савремени системи безбедности; Београд
Богољуб, М. (2018) Систем безбедности Републике Србије-Уставне димензије; Београд
Бодин, М. (2009). Национална безбедност – претпоставке научног приступа. Београд: Факултет безбедности
и Службени гласник.
Стратегија националне безбедности Републике Србије (2019). Београд: Влада Републике Србије.
Број часова активне наставе: 60

Теоријска настава: 45

Практична настава: 15

Методе извођења наставе
Предавања, вежбе са презентацијама и дискусијама, колоквијум, индивидуално читање литературе
Оцена знања (максимални број поена 100)
Предиспитне обавезе
активност у току предавања

Завршни испит
Поена 20

практична настава
колоквијум-и

писмени испит
усмени испт

Поена 20

поена
Поена 40

..........

семинар-и
Поена 20
Начин провере знања могу бити различити наведено у табели су само неке опције: (писмени испити, усмени
испт, презентација пројекта, семинари итд......
*максимална дужина 2 странице А4 формата
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Табела 5.2. Спецификација предмета
Студијски програм : ОАС - ДИПЛОМАТИЈА И БЕЗБЕДНОСТ
Назив предмета: Шпански језик 1
Наставник: Христина Филиповић
Статус предмета: Изборни
Број ЕСПБ: 2
Услов: Нема
Циљ предмета
Упознавање са основама шпанског језика, стицање способности основног нивоа комуникације.
Исход предмета
Елементарно познавање и употреба шпанског језика.
Садржај предмета
Теоријска настава
Основе шпанског језика, правила писања, презент (садашње глаголско време), правилне и неправилне
промене глагола, род и број именица, компарација придева, одређени и неодређени чланови, присвојни
придеви и заменице, бројеви, вокабулар из области образовања и најближег окружења.
Практична настава
Практична примена садржаја из теоријске наставе.
Литература
Prisma Comienza A1 (del alumno), Edinumen, лекције 1-5
Број часова активне наставе: 30

Теоријска настава: 15

Практична настава: 15

Методе извођења наставе
Усмена предавања, комбинована теоријска и практична настава.

Оцена знања (максимални број поена 100)
Предиспитне обавезе

поена
40

Завршни испит

поена

активност у току предавања

10

писмени испит

30

усмени испт

30

практична настава
колоквијум-и
семинар-и

20
10

..........

Начин провере знања могу бити различити наведено у табели су само неке опције: (писмени испити, усмени
испт, презентација пројекта, семинари итд......
*максимална дужна 2 странице А4 формата
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Табела 5.2. Спецификација предмета
Студијски програм : ОАС – ДИПЛОМАТИЈА И БЕЗБЕДНОСТ
Назив предмета: Италијански језик 1
Наставник/наставници: Maрина Mиловановић
Статус предмета: Изборни
Број ЕСПБ: 2
Услов: Нема
Циљ предмета
Упознавање и савладавање основа италијанског језика предвиђених за ниво А1 у оквиру
универзитетских студија према Заједничком европском референтном оквиру за језике

Исход предмета
Разумевање и коришћење основних израза из свакодневног језика у циљу сналажења и задовољавања
основних потреба; разумевање једноставних инструкција и кратких текстуалних садржаја у
универзитетском контексту

Садржај предмета
Теоријска настава
Градиво предвиђено за почетни ниво А1 подељено је на 4 дидактичке јединице које садрже неформалне и
формалне дијалоге у аудио или писаној верзији, кратке мејлове и новинске чланке у складу са темама из
свакодневних животних ситуација и универзитетског контекста. Свака јединица обрађује одређену тему
кроз увод у тему, упознавање и савладавање комуникативних функција, лексичких елемената и граматичких
структура.Употребом комуникативног приступа студенти самостално изводе закључке и правила која затим
утврђују кроз различите усмене и писмене активности и вежбе. На крају сваке дидактичке јединице
предвиђена је израда краћег писменог састава на тему коју обрађује лекција уз додатна два теста (после 2. и
4. лекције) којима се проверава динамика напретка студената у савладавању предвиђеног градива.
Практична настава
Литература
L'italiano all'università 1- Corso di italiano per università e istituti di lingua; livello elementare A1, Edilingua,
Roma
Број часова активне наставе: 30

Теоријска настава: 15

Практична настава: 15

Методе извођења наставе
Групна, вербално-текстуална настава
Оцена знања (максимални број поена 100)
Предиспитне обавезе
активност у току предавања

поена
10

практична настава
колоквијум-и

20

Завршни испит

поена

писмени испит

50

усмени испт

20

..........

семинар-и
Начин провере знања могу бити различити наведено у табели су само неке опције: (писмени испити, усмени
испт, презентација пројекта, семинари итд......
*максимална дужна 2 странице А4 формата
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Табела 5.2. Спецификација предмета
Студијски програм : ОАС - Дипломатија и безбедност
Назив предмета: Немачки језик 1
Наставник/наставници: Александра Беговић
Статус предмета: Изборни
Број ЕСПБ: 2
Услов: Нема
Циљ предмета
Циљ предмета је да студенти усвајањем функционалних знања о језичком систему и култури и
унапређивањем стратегија учења страног језика развију комуникативне компетенције, оспособе се
за писмену и усмену комуникацију, интеркултурално разумевање и професионални развој.

−
−
−
−
−
−
−
−
−
−
−

Исход предмета
Студент/студенткиња ће бити у стању да:
разуме основну поруку краћих излагања о познатим темама у којима се користи стандардни језик и
разговетан изговор;
разуме информације о релативно познатим и блиским садржајима и једноставна упутства;
изводи закључке после слушања непознатог текста у вези са врстом и општим садржајем текста, бројем
саговорника, њиховим међусобним односима и намерама;
ослањајући се на општа знања увиђа значење њених непознатих елемената.
разликује најучесталије врсте текстова, познајући њихове основне карактеристике и сврху;
разуме краће и једноставне текстове о конкретним темама из свакодневног живота, као и језички
прилагођене и адаптиране текстове везане за домене општих интересовања;
проналази, издваја и разуме у информативном тексту о познатој теми основну поруку информације и
наслућује значење непознатих речи на основу контекста.
учествује у краћим дијалозима, размењује информације са саговорником о блиским темама;
користи циљни језик као језик комуникације у образовном контексту;
описује себе и своје окружење, догађаје у садашњости;
указује на значај одређених делова исказа пригодном гестикулацијом или интонацијом.

− описује особе и догађаје поштујући правила кохерентности;
− пише краће поруке и лична писма да би тражио или пренео једноставне информације;
− попуњава формуларе, упитнике и различите обрасце у личном домену;

Садржај предмета
Теоријска настава: језичке структуре (морфологија, синтакса, фонетика), вокабулар, интеркултурни
садржаји
Практична настава:развијање и унапређивање језичких вештина (читање, слушање, говор и писање),
развијање интеркултурне компетенције, јачање стратегија читања и разумевања једноставних стручних
текстова
Литература: Schritte International 1, Hueber Verlag, Silke Hilpert u.a., једнојезични и двојезични речници,
онлајн подршка: веб страница Deutsche Welle/Deutsch lernen
Број часова активне наставе: 30

Теоријска настава: 15

Практична настава: 15

Методе извођења наставе
Комбинована (монолошка/дијалошка); демонстративна; илустративна; аналитичка
Оцена знања (максимални број поена 100)
Предиспитне обавезе

40 поена

Завршни испит

60 поена

активност у току предавања

20

писмени испит

40

усмени испт

20

практична настава
колоквијум-и

20

..........

семинар-и
Начин провере знања могу бити различити наведено у табели су само неке опције: (писмени испити, усмени
испт, презентација пројекта, семинари итд......
*максимална дужна 2 странице А4 формата
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Табела 5.2. Спецификација предмета
Студијски програм : ОАС - Дипломатија и безбедност
Назив предмета: Шпански језик 2
Наставник/наставници: Христина Филиповић
Статус предмета: изборни
Број ЕСПБ: 2
Услов: Нема
Циљ предмета
Наставак упознавања са основама шпанског језика, стицање способности вишег основног нивоа комуникације.

Исход предмета
Проширено основно познавање и употреба шпанског језика.

Садржај предмета
Теоријска настава
Глаголске перифразе, блиско прошло време, императив, показни придеви и заменице, неодређени придеви и
заменице, герунд, партицип, вокабулар из области природе, културе и комуникације.
Практична настава
Практична примена садржаја из теоријске наставе.

Литература
Prisma Comienza A1 (del alumno), Edinumen, лекције 6-12

Број часова активне наставе: 30

Теоријска настава: 15

Практична настава: 15

Методе извођења наставе
Усмена предавања, комбинована теоријска и практична настава.
Оцена знања (максимални број поена 100)
Предиспитне обавезе

поена
40

Завршни испит

поена

активност у току предавања

10

писмени испит

30

усмени испт

30

практична настава
колоквијум-и

20

семинар-и

10

..........

Начин провере знања могу бити различити наведено у табели су само неке опције: (писмени испити, усмени
испт, презентација пројекта, семинари итд......
*максимална дужна 2 странице А4 формата
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Табела 5.2. Спецификација предмета
Студијски програм : Основне студије – Дипломатија и безбедност
Назив предмета: Италијански језик 2
Наставник/наставници: Maрина Mиловановић
Статус предмета: Изборни
Број ЕСПБ: 2
Услов: Положен колоквијум и испит Италијански језик 1
Циљ предмета
Упознавање и савладавање основа италијанског језика предвиђених за ниво А2 у оквиру
универзитетских студија према Заједничком европском референтном оквиру за језике

Исход предмета
Разумевање и коришћење израза и упутстава учестале употребе од непосредне важности; савладавање
активности које се односе на размену једноставних података у вези са општим и честим темама са
акцентом на универзитетски контекст; тачна употреба једноставних језичких структура, познавање
основних језичких фраза, као и скупова речи
Садржај предмета
Теоријска настава
Градиво предвиђено за основни ниво А2 подељено је на 4 дидактичке јединице које садрже неформалне и
формалне дијалоге у аудио или писаној верзији, мејлове и новинске чланке у складу са темама из
свакодневних животних ситуација и универзитетског контекста. Свака јединица обрађује одређену тему
кроз увод у тему, упознавање и савладавање комуникативних функција, лексичких елемената и граматичких
структура. Акценат је стављен на лексички фонд и језичке компетенције који су у непосредној вези са
ситуацијама из студентског живота и универзитетског амбијента. Употребом комуникативног приступа
студенти самостално изводе закључке и правила која затим утврђују кроз различите усмене и писмене
активности и вежбе. На крају сваке дидактичке јединице предвиђена је израда краћег писменог састава на
тему коју обрађује лекција уз додатна два теста (после 6. и 8. лекције) којима се проверава динамика
напретка студената у савладавању предвиђеног градива.
Литература
L'italiano all'università 1- Corso di italiano per università e istituti di lingua; livello elementare A2, Edilingua,
Roma
Број часова активне наставе 30

Теоријска настава: 15

Практична настава: 15

Методе извођења наставе
Групна, вербално-текстуална настава
Оцена знања (максимални број поена 100)
Предиспитне обавезе
активност у току предавања

поена
10

практична настава
колоквијум-и

20

Завршни испит

поена

писмени испит

50

усмени испт

20

..........

семинар-и
Начин провере знања могу бити различити наведено у табели су само неке опције: (писмени испити, усмени
испт, презентација пројекта, семинари итд......
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Табела 5.2. Спецификација предмета

Студијски програм : ОАС - ДИПЛОМАТИЈА И БЕЗБЕДНОСТ
Назив предмета: Немачки језик 2
Наставник/наставници: Александра Беговић
Статус предмета: Изборни
Број ЕСПБ: 2
Услов: није условљен
Циљ предмета
Циљ предмета је да студенти усвајањем функционалних знања о језичком систему и култури и
унапређивањем стратегија учења страног језика развију комуникативне компетенције, оспособе се
за писмену и усмену комуникацију, интеркултурално разумевање и професионални развој. (А1 ниво према
Заједничком европском оквиру за језике)

−
−
−
−
−
−
−
−
−
−
−

−
−
−
−

Исход предмета
Студент/студенткиња ће бити у стању да:
разуме основну поруку краћих излагања о познатим темама у којима се користи стандардни језик и
разговетан изговор;
разуме информације о релативно познатим и блиским садржајима и једноставна упутства;
изводи закључке после слушања непознатог текста у вези са врстом и општим садржајем текста, бројем
саговорника, њиховим међусобним односима и намерама;
ослањајући се на општа знања увиђа значење њених непознатих елемената.
разликује најучесталије врсте текстова, познајући њихове основне карактеристике и сврху;
разуме краће текстове о конкретним темама из свакодневног живота, као и језички прилагођене и
адаптиране текстове везане за домене општих и стручних интересовања;
проналази, издваја и разуме у информативном тексту о познатој теми основну поруку и суштинске
информације и наслућује значење непознатих речи на основу контекста.
учествује у краћим дијалозима, размењује информације са саговорником о блиским темама;
користи циљни језик као језик комуникације у образовном контексту;
описује себе и своје окружење, догађаје у садашњости и прошлости;
указује на значај одређених делова исказа пригодном гестикулацијом или интонацијом.

описује особе и догађаје поштујући правила кохерентности;
пише краће поруке и лична писма да би тражио или пренео релевантне информације;
попуњава формуларе, упитнике и различите обрасце у личном и образовном домену;
пише краћа формална писма (пријаве за праксе, стипендије) према датом моделу;

Садржај предмета
Теоријска настава: језичке структуре (морфологија, синтакса, фонетика), вокабулар, интеркултурни
садржаји
Практична настава:развијање и унапређивање језичких вештина (читање, слушање, говор и писање),
развијање интеркултурне компетенције, јачање стратегија читања и разумевања једноставних стручних
текстова
Литература: Schritte International 2, Hueber Verlag, Silke Hilpert u.a., једнојезични и двојезични речници,
онлајн подршка: веб страница Deutsche Welle/Deutsch lernen
Број часова активне наставе: 30

Теоријска настава: 15

Практична настава: 15

Методе извођења наставе
Комбинована (монолошка/дијалошка); демонстративна; илустративна; аналитичка
Оцена знања (максимални број поена 100)
Предиспитне обавезе

40 поена

Завршни испит

60 поена

активност у току предавања

20

писмени испит

40

усмени испт

20

практична настава
колоквијум-и

20

..........

семинар-и
Начин провере знања могу бити различити наведено у табели су само неке опције: (писмени испити, усмени
испт, презентација пројекта, семинари итд......
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Табела 5.2. Спецификација предмета
.

Студијски програм : ОАС - ДИПЛОМАТИЈА И БЕЗБЕДНОСТ
Назив предмета: Глобализација
Наставник: Душан Пророковић, Михајло Вучић
Статус предмета: Изборни
Број ЕСПБ: 5
Услов: Нема
Циљ предмета
Стицање знања о феномену глобализације, развоју овог процеса кроз различите етапе, утицају на
државе и међународне организације, као и о политичкој, економској, безбедносној, технолошкој и
економској димензији. Упознавање студената са глобализацијом подразумева и осврте на позитивне и
негативне аспекте, као и деловањем различитих међународних организација које се након Другог
светског рата појављују као акцелератори овог процеса.
Исход предмета
Сврха предмета је упознавање студената са значајем глобализације као свеприсутног и
свепрожимајућег процеса у савременим међународним политичким и економским односима. Посебан
значај глобализације огледа се у појављивању сасвим нових изазова, ризика и претњи како за
глобалну, тако и регионалну и националну безбедност. За доношење државних стратегија и
дефинисање спољне и унутрашње политике неопходно је препознавати глобалне трендове,
анализирати их и претпостављати њихове ефекте и/или последице.
Садржај предмета
Теоријска настава
1) Појам глобализације; 2) Историја глобализације – различити приступи и погледи на феномен
глобализације; 3) Глобална безбедност; 4) Међународна економија у глобализованом свету; 5)
Повећавање политичке међузависности у савременим међународним односима; 6) Глобални циљеви
УН; 7) Глобализација и суверенитет (разматрање питања суверености држава и уопште позиције
држава у будућности и представљање различитих теорија које се баве овим питањем); 8)
Антиглобализам као антипод глобализацији: узроци и домети.
Практична настава
1) Повећавање трговинске размене и утицај на глобализацију (од колонизације до Првог светског рата);
2) Бретон – вудске институције као акцелератори глобализације (ММФ, Светска банка); 3) Светска
влада у глобализованом свету (идеја, могућности, перпсективе); 4) Глобална безбедност у контексту
улоге регионалних војних алијанси и континуалног наоружавања великих сила.
Литература
1. Душан Пророковић, Ера мултиполарности, Службени гласник, Београд, 2018.
2. Владимир Вулетић (ур.), Глобализација – тематске свеске, Завод за издавање уџбеника,
Београд, 2009.
3. Арџун Ападурај, Култура и глобализација, Библиотека ХХ век, Београд, 2011.
4. Дени Родрик, Парадокси глобализације: зашто светско тржиште, државе и демократија не иду
заједно, Службени гласник, Београд, 2013.
Број часова активне наставе : 60 Теоријска настава: 45
Практична настава: 15
Методе извођења наставе
редовна настава, групни рад (предавања + вежбе), консултације
Оцена знања (максимални број поена 100)
Предиспитне обавезе

поена

Завршни испит

активност у току предавања

10

писмени испит

практична настава

20

усмени испт

колоквијум-и
семинар-и

поена
60

..........
10

Начин провере знања могу бити различити наведено у табели су само неке опције: (писмени испити, усмени
испт, презентација пројекта, семинари итд......
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Табела 5.2. Спецификација предмета
Студијски програм : ОАС - ДИПЛОМАТИЈА И БЕЗБЕДНОСТ
Назив предмета: ЛОГИКА КОМУНИЦИРАЊА
Наставник: Михајло Манић, Никола Млађеновић
Статус предмета: Изборни
Број ЕСПБ: 6
Услов: без услова
Циљ предмета: Да упозна студенте са основним садржајем тредиционалне логике, основним критикма ових
садржаја, као и основним моментима њеног развоја. Да уведе студенте у оне елементе савремене логике на
основу којих су вршене поменуте критике традиционалне логике. Такође, кроз логичко закључивање
студент примењује логичка правила у комуницирању као основ дипломатије и односа политичких актера на
глобалном нивоу. Програмом студенти стичу теројска и практична знања која омогућују дипломираним
студентима професионално укључивање у низ активности у процесима комуницирања, као и професионално
обављање различитих послова у оквиру процеса комуницирања у државним органима и политичким
странкама, као и специјализованим агенцијама и медијима.
Исход предмета:
Кроз предмет студент дефинише логику као научну дисциплину, разуме различите видове одређивања
њеног предмета које успешно ставља у историјски и теоријски контекст са политичким комуницирањем. На
тај начин објашњава шта је логичка валидност а шта истинитост. Логика комуницирања студенту омогућава
да успешно просуђује на темељу оправданог разлога и способности поштовања другога, осетљивости на
противргументе (логичка сензибилност), способности да променим став на темељу оправданог разлога,
непристраност у просуђивању, разборитост, осетљивост на неоправдане захтеве, критичко преиспитивања
образложења, осетљивост на необразлагање ставова, преиспитивање властитих ставова.
Садржај предмета:
Теоријска настава
1. Дефиниција логике. Карактеристичне грешке у дефиницији логика. Шта је аргумент. Валидност и
истинитост; 2. Формални карактер логике; 3. Класична теорија појма: појам као суштина ствари. Однос међу
појмовима, Категорије; 4. Конотација и денотација. Појам и термин. Значење термина и симбол термина у
формалној логици; 5. Дефиниција, класификација и деоба. 6. Правила дефиниције; 7. Врсте дефиниције.
Класификација и деоба. 8. Шта су то искази. 9. Логички квадрат. 10. Појам закључивања. Традиционална
теорија закључка. Традиционална подела закључка. Непосредно закључивање (1) по логичком квадрату, (2)
по конверзији, (3) по обверзији и (4) по контрапозицији; 11. Категорички силогизам. 12. Остали облици
посредног дедуктивног закључивања; Хипотетички и хипотетичко-категорички силогизам. Дисјунктивни и
дисјунктивно-категорички силогизам. Хипотетичко дисјунктивни силогизам. Полисилогизам. Ентимем.
Сорит. Индуктивно закључивања; 13. Врсте индукције. Проблем индукције; 14. Индукција и вероватноћа;
15. Закључак по аналогији; 13. Логичке грешке; 14. Појмовна одређења и развој процеса комуницирања као
делатности и као научне дисциплине; 15. Врсте комуницирања: интерперсонално, групно,
интраорганизацијско, интерорганизацијско, масовно комуницирање; 16. Функције процеса комуницирања:
информативна, социјализирајућа и едукативна функција и персуазивна функција; 17. Колективни и
индивидуални субјекти комуницирања: држава и њени органи и тела, политичке странке и кандидати на
изборима, медији, неполитички субјекти, грађани.
Литература:
Обавезна литератuра:
• Зоран Славuјевић, Политичко комuницирање, политичка пропаганда и политички маркетинг
(делови: Политичко комuницирање и Политичка пропаганда, стр. 9 - 123), Графоцард, Београд.
2009.
• Коен и Нејгел, Увод у логику и научни метод, Београд, Јасен, 2004.
• Гајо Петровиоћ, Логика, Београд, Завод за издавање уџбеника, 1997.
• Михајло Манић, Медији у глобалном друштву, (стр. 162-278), Факултет за дипломатију и
безбедност, Београд 2015.
• Михајло Манић, Катарина Милошевић, (2016). Политичко комуницирање као чинилац партиципације
грађана у јавном политичком животу, Српска политичка мисао, Београд, 2016. година, број 3/2016 год.
23. vol. 53, (стр. 29-41).
• Михајло Манић, (2014). Аспекти комуникативне праксе и њен утицај на медијско комуницирање,
Медијски дијалози, Цетиње: ИВПЕ и Подгорица: Истраживачки медијски центар, Година VII, број
20, (стр. 195-211).
• Михајло Манић, Катарина Милошевић, (2016). Политичко комуницирање као чинилац партиципације
грађана у јавном политичком животу, Српска политичка мисао, Београд, 2016. година, број 3/2016 год.
23. vol. 53, (стр. 29-41).
• Милошевић, К., Манић, М. и Станковић-Ђорђевић, М. (2015). Грађанска партиципација и

•

политичко комуницирање – ствар воље или потребе?, Политичка ревија, Година (XXVII) XIV,
vol=44, Бр. 2 / 2015, стр. 127-144.
Михајло Манић, (2016). Карактеристике процеса комуницирања (масовно комуницирање) –
социокултурни модел, ЦРНОГОРСКИ МЕДИЈСКИ ДИЈАЛОЗИ, Година IX, Број 25, Подгорица,
Новембар 2016.

Шира литератuра:
• Баћевић Љ. (2004): Ин медиа рес, Инститuт дрuштвених наuка, Београд.
• Дентон, Р. Е, анд Г. Ц. Wоодwард (1990): Политицал Цоммuницатион ин Америца, Праегер, Неw
Yорк.
• Ђорђ евић, Т. (1988): Комuникација и власт, НИРО Младост, Београд.
• Ellul, J. (1988): Propagandes, Libraire Arman Colin, Paris.
• McNair, B. (2003): Увод u политичкu комuникацијu, Факuлтет политичких знаности, Загреб.
• Михајловић, В. (1984): Пропаганда и рат, Војноиздавачки завод, Београд.
• Nimmo, D. (1970): The Political Persuaders, Prentice-Hall, Englewood Cliffs, New Jersy.
Број часова активне наставе: 60 Теоријска настава: 30
Практична настава: 30
Методе извођења наставе
Предавање предметног професора, презентација студената, дискусија.
Предиспитне обавезе
активност у току предавања
практична настава (вежбе)
колоквијум-и
семинар-и

Оцена знања (максимални број поена 100)
поена
Завршни испит
20
20

писмени испит
усмени испит

поена
60

Табела 5.2. Спецификација предмета

Студијски програм : ОАС - Дипломатија и безбедност
Назив предмета: Аналитика података
Наставник: Драган Ранђеловић
Статус предмета: Oбавезан
Број ЕСПБ: 6
Услов:Нема
Циљ предмета

Стицање теоријских и практичних знања релевантних за уочавање, анализирање и истраживање
безбедносних као и других посебно у дипломатији интересантних појава и догађаја, њихових
узрочно-последичних веза, праћење, предвиђање и стратешку процену стања безбедности као и
стања повезаности и на основу тога планирање и предлагање мера ради ефикасног коришћења
анализираних појава.
Исход предмета
Стечена теоријска и практична знања о аналитичким пословима и задацима у дипломатији и безбедности, и
оспособљеност за примену специфичних методолошких поступака предиктивне аналитике.
Садржај предмета
Теоријска настава

Појмови и основне врсте података и аналитике; Статистичке технике у аналитици података.
Технике вештачке интелегенције у аналитици података: DATA WAREHOUSE , DATA MINING ;
Безбедносно-обавештајна (оперативна) аналитика.
Практична настава
Примена специфичних методолошких поступака примерених анализи података и веза у појавама и
пословима нарочито дипломатије и безбедности у Excel, spss тј. I2 Notebook analyst, Weka и сличним
софтверским алатима.
Литература

? Statistika
K. Kuk and D. Randjelovic , Knowledge Discovery in Cyberspace – Statistical Analysis and Predictive
Modeling, Nova USA ,2017. ISBN: 978-1-53610-566-7
Mediation and artificial intelligence: Notes on the future of international conflict resolution Katharina E.
Höne; 2019, DiploFoundation
G.R. Berridge, Diplomacy and Secret Service. 2019, DiploFoundation
Број часова активне наставе 60

Теоријска настава: 30

Практична настава: 30

Методе извођења наставе
Предавања (п), вежбе (в), лабораторијске вежбе, пројекти, колоквијуми, консултације, семинарски радови,
презентације, студија случаја, испит (практични и теоријски)
Оцена знања (максимални број поена 100)
Предиспитне обавезе

поена

Завршни испит

активност у току предавања

10

писмени испит

практична настава

20

усмени испт

колоквијум-и
семинар-и

30

поена

40

1

Табела 5.2. Спецификација предмета
Студијски програм: ОАС – ДИПЛОМАТИЈА И БЕЗБЕДНОСТ
Назив предмета: ЕТНОПОЛИТИКА
Наставник: Леонас Толваишис, Никола Млађеновић
Статус предмета: Изборни
Број ЕСПБ: 8
Услов: без услова
Циљ предмета
Упознавање студената са основним појмовима етнополитике и теорија национализма. У другом делу
предмета студенти стичу сазнања о основним карактеристикама и начинима решавања савремених
етнополитичких проблема на Балкану, у Источној, Западној Европи и у свету.
Исход предмета
Објашњавање теорија етницитета, различитих концепција национализма, начина националне интеграције,
међународноправних докумената који чине међународни режим заштите националних мањина,
оспособљавање студената за њихову примену у односу на различите етнополитичке ситуације.
Теоријска настава
Појмови етницитета, националног идентитета, етнополитике; њихова структура и тумачења. Теорије
национализма: модернизам, примордијализам, перенијализам, етносимболизам, конструктивизам,
инструментализам. Идеологија национализма у светлу индустријализације. Мултиетничко друштво:
структура, динамика, концепције. Интеграција националних мањина у вишенационалним друштвима:
политичка, социјална, економска интеграција, акултурација, асимилација, сегрегација. Етнички конфликти:
врсте, динамика, начини регулисања. Етнополитички покрети и њихова типологизација. Мултиетничко
друштво. Мултикултурализам и интеркултурализам. Конфедерализам, федерализам, територијална
аутономија, културна аутономија. Сепаратизам, самоопредељење народа у међународном праву,
иредентизам, међународни односи. Права националних мањина. Међународноправни режим заштите
националних мањина. Регионална интеграција, глобализација, регионализација и ширење национализма.
Практична настава
Вежбе, израде семинарских радова и колоквијуми о одабраним етнополитичким ситуацијама, етничким
конфликтима и начинима њиховог решавања.
Литература
Обавезна:
Толваишис К., Етнополитика и решавање етничких конфликата – ауторизована предавања, Факултет за
дипломатију и безбедност, Београд, 2020.
Додатна:
Башић Г., Мултикултурализам и етницитет, Институт друштвених наука, Београд, 2018.
Кимлика В., Мултикултурализам: мултикултурно грађанство, ЦИД; Подгорица, 2004.
Ериксен Т. Х., Етницитет и национализам, Библиотека XX век: Круг, Београд, 2004.
Број часова активне наставе: 75

Теоријска настава: 45

Практична настава: 30

Методе извођења наставе
Предавања, вежбе о појединим теоријским категоријама, израда семинарских радова и решавање
колоквијалних тестова и задатака.
Оцена знања (максимални број поена 100)
Предиспитне обавезе

поена

активност у току предавања

Завршни испит

поена

писмени испит

практична настава

5

усмени испит

колоквијум-и

40

..........

семинар-и

5

50

Начин провере знања могу бити различити наведено у табели су само неке опције: (писмени испити, усмени
испт, презентација пројекта, семинари итд......
*максимална дужина 2 странице А4 формата
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Табела 5.2. Спецификација предмета
Студијски програм : ОАС - ДИПЛОМАТИЈА И БЕЗБЕДНОСТ
Назив предмета: ИНДУСТРИЈСКА ШПИЈУНАЖА
Наставник: Слободан Симовић
Статус предмета: изборни
Број ЕСПБ: 8
Услов: без услова
Циљ предмета:Предмет истраживања, својом актуелношћу, одређује и одређене циљеве. Научно
образовни циљ истраживања састоји се у стицању знања на нивоу научне дескрипције и класификације,
нарочито у домену терминологије дефинисања појма индустријске шпијунаже , односно обавештајне
активности, без обзира на правце деловања. Практични циљ истраживања произлази из потребе да се
дође до сазнања у којој мери је могуће применити учење о индустријској шпијунажи ( дипломатија и
безбедност) у откривању циљева и начина вршења исте, односно како, у стварном свету, заштитити
пословну(корпоративна безбедност) и сваку другу тајну.Који пропусти се чине да пословна тајна,“тајна
злата вредна“, буде доступна, нпр.дипломатским шпијунима.
Исход предмета: Овај предмет има научну и друштвену оправданост јер доприноси научној верификацији
терминолошког одређења и дефиниције индустријске шпијунаже , одређује садржину и циљеве
индустријске шпијунаже, предмет и начин вршења, те основне атрибуте пословне тајне са посебном пажњом
на заштити исте, што копд нас није присутно, нити у теорији ниту у конкретној оперативној пракси. Овим се
стиче његова друштвено-образовна оправданост, јер доприноси решавању друштвених проблема у домену
сузбијања индустријске шпијунаже, односно заштити пословне тајне.
Садржај предмета
Теоријска настава :
Глава I- Обавештајна делатност
Глава II-Индустријска шпијунажа (терминолошко одређење и дефиниција, индустријска шијунажа у
историјској димензији, у савременим условима, карактеристике савремене индустријске шпијунаже,
садржина и циљ,предмет индустријске шпијунаже......
ГлаваIII-Начини
вршења
индустријске
шпијунаже,извори
подтака
и
методе
њиховог
прикупљања....Информативно обавештајна делатност ДКП....Тајне методе прикупљања података.... Системи
глобалног шпијунирања прислушкивањем, систем „Ешалон“.......Елктронска ОС, Агенција националне
безбедности (НСА).....Компјутерски криминал у функцији индустријске шпијунаже...Крађа у функцији
индустријске шпијунаже.
Глава IV-Мотиви и подстицаји за одавање информација(вршење индустријске шпијунаже)
ГлаваV-Кoнтрoлa мултинaциoнaлних кoмпaниja и зaштитa oд индустриjскe шпиjунaжe....
ГлаваVI-Заштита пословне тајне, појам, однос између пословне тајне и предмета заштите искључивих права
интелектуалне својине, пословна тајна као предмет промета, судска заштита, мере у цињљу заштите
пословне тајне, процедуре обавештавања.....Предности и негативни аспекти чувања информација у виду
половне тајне у односу на патент.
Глава VII-Кoнтрoлa и зaштитa oд индустриjскe шпиjунaжe нa унутрaшњeм плaну....корпоративна
безбедност.....
Глава VIII- Кoнтрoлa и зaштитa oд стрaнe држaвe и мeђунaрoдних oргaнизaциja...Супрoстaвљaњe
кoмпjутeрскoм криминaлу нa мeђунaрoднoм плaну, упоредно правни приказ грађанске и кривично – правне
одговорности, регионални споразуми о заштити пословне тајне ......
Практична настава :анализа примера из праксе, постављање и решавање оперативно безбедносних
ситуација, оперативно фингирање постављања дипломата у одређеним ситуацијама (како искористити ,нпр.
Дипломатску вечеру за долажење до одређених сазнања) итд. Израда семинарских радова,али са решавањем
конкретних задатака.
Литература :
Слободан Симовић,“Индустријска шпијунажа и заштита пословне тајне“ ,Графостил“, Крагујевац,
2012.
Број часова активне наставе: 75 Теоријска настава: 45
Практична настава: 30
Методе извођења наставе Интерактивна настава која подразумева активност студената током целог
семестра кроз семинарске радове, колоквијуме, вежбе и индивидуалне консултације.

Предиспитне обавезе
активност у току предавања
Колоквијум-и
Семинарски рад

Оцена знања (максимални број поена 100)
Поена: мах. 60
Завршни испит
20
писмени испит
30
10

Поена 40
40

Табела 5.2. Спецификација предмета
Студијски програм : ОАС - Дипломатија и безбедност
Назив предмета: Обавештајни рад у дипломатији
Наставник: Радојица Лазић
Статус предмета: Обавезан
Број ЕСПБ: 8
Услов: нема
Циљ предмета
Циљ предмета је да студенти стекну основна знања из области обавештавања као основне функције
дипломатије и обавештајног рада као интегралног дела система националне безбедности.
Исход предмета
Постизање адекватног нивоа знања за успешно обављање послова у оквиру дипломатије и сектора
беѕбедности, са посебним акцентом на дистинкцију између легалних метода долажења до одређеним
података у дипломатским активностима и обавештајног рада као забрањеног метода у прикупљању
сазнања.
Садржај предмета
Теоријска настава:
Појмовно одређење дипломатије и дипломатских активности; Место, улога и значај дипломатских
представника у прикупљању одређених података и сазнања; Бечка конвенција о дипломатским
односима између држава; Обавештавање као легална функција дипломатије; Граница између
обавештавања и обавештајне делатности; Извори сазнања и методологија рада служби безбедности;
Обавештајна делатност у дипломатији; Службе безбедности као инструмент спољне политике;
Различити примери из праксе доброг и лошег обавештајног рада у функцији дипломатије; Однос
дипломатије и служби безбедности; Некадашња Служба за истраживање и документацију као
добар/лош пример обавештајног дипломатског деловања; Да ли је Републици Србији потребна
дипломатска обавештајна служба.
Практична настава
Вежбе; други облици наставе; студијски истраживачки рад; утврђивање градива и анализа значајнијих
теоријских и практичних проблема везаних за обавештавање и обавештајни рад у дипломатским
активностима.
Литература
Андреја Савић, Младен Бајагић. „Улога обавештајне активности у спољној политици“, Наука,
безбедност, полиција, Полицијска академија, вол. 8, број 1, Београд, 2003.
Вајовић Петар, „Обавештавање као дипломатска функција“, у зборнику: Дипломатија, (приредио:
Ђорђе И. Лопичић), Ваша књига, Београд, 2006.
Роман Ронин, Обавештајни рад, ЈП „Службени гласник“, Факултет безбедности Универзитета у
Београду, Београд, 2009.
Сатоу Ернест, Дипломатска пракса (приредио: Сер Ајвор Робертс), Holiwell Neopren, Београд, 2013.
Љубомир Стајић, Радојица Лазић, Увод у националну безбедност, Академија за националну безбедност,
ЈП „Службени гласник“, Београд, 2015.
Радојица Лазић, „Обавештајни рад и дипломатија“, Српска политичка мисао, број 4/2016.
Rubin Michael, „The Temptation of Intelligence Politization to Support Diplomacy“, International Journal of
Intelligence and Counterintelligence, Vol. 29, No. 1, Taylor & Francis Group, 2016.

Радојица Лазић, „Службa за истраживање и документацију (СИД) од Брионског пленума до
2007. године“, Безбедност, број 2/2020.
Број часова активне наставе: 75

Теоријска настава: 45 часова

Практична настава: 30 часова

Методе извођења наставе
Предавања, практичне показне вежбе са студијама одређених случајеваа из дипломатске праксе

Табела 5.2. Спецификација предмета
Студијски програм: ОАС - Дипломатија и безбедност
Назив предмета: Стратегијски менаџмент људских ресурса
Наставник/наставници: Иветић Свето, Александар Дамњановић
Статус предмета: Иизборни
Број ЕСПБ: 6
Услов: нема
Циљ предмета
Циљ предмета је да студенти стекну основна знања из области стратегијског менаџмента и људских
ресурса у процесу рада у корпорацијама.
Исход предмета
Постизање адекватног нивоа знања за успешно обављање послова у оквиру менаџмента људских
ресурса.
Садржај предмета
Теоријска настава:
Појам људских ресурса, Појмовно одређење стратегијског менаџмента људских ресурса; Предмет,
карактеристике и значај управљања људским ресурсима у корпорацији, Развојни пут дисциплине
стратегијског менаџмента људских ресурса; Регрутовање и селекција кадрова; Управљање каријером
људских ресурса; Заштита здравља и безбедности запослених; Оцењивање, награђивање и мотивисање
људских ресурса; Образовање и обука запослених.
Практична настава
Вежбе; други облици наставе; студијски истраживачки рад; утврђивање градива и анализа значајнијих
теоријских и практичних проблема везаних за стратегијски менаџмент људских ресурса.
Литература
Живко Кулић, Горан Милошевић, , Управљање људским и материјалним ресурсима, Криминалистичкополицијска академија, Београд, 2012.
Биљана Богићевић Миликић, Менаџмент људских ресурса, ЦИДЕФ, Београд, 2017.
Број часова активне наставе: 75

Теоријска настава: 45 часова

Практична настава: 30 часова

Методе извођења наставе
Предавања, практичне показне вежбе са студијама одређених случајева из менаџмента људских ресурса
Оцена знања (максимални број поена 100)
Предиспитне обавезе
поена
Завршни испит
поена
активност у току предавања
10
писмени испит
30
практична настава
10
усмени испт
30
колоквијум-и
10
..........
семинар-и
10

Табела 5.2. Спецификација предмета

Студијски програм/студијски програми : ОАС - ДИПЛОМАТИЈА И БЕЗБЕДНОСТ

Врста и ниво студија: Основне академске студије

Назив предмета: ЕНГЛЕСКИ ЈЕЗИК 7
Наставник : Мина Сукновић, Ивона Алексић Радојевић
Статус предмета: обавезан
Број ЕСПБ: 4
Услов: испуњене предиспитне обавезе, положен Енглески језик 6
Циљ предмета: Стицање академске комуникативне компетенције и језичких вештина (говор,
разумевање говора, читање и писање), овладавање напредним стручним вокабуларом. Оспособљавање
студената за коришћење стручне и научне литературе, као и писање радова и прилога на енглеском
језику. Такође, оспособљавање студената за обављање послова и праксу из струке на енглеском језику.
Исход предмета: Студент влада академским комуникативним стратегијама (овладао је вокабуларoм
везаним за стручне предмете које изучава, граматиком и формама писања у енглеском језику) и може да
оствари академску, професионалну и стручну врсту усмене и писане комуникације на енглеском језику,
самостално употребљава стручни енглески језик у областима дипломатије и безбедности како у
академском, тако и у професионалном окружењу, и може самостално да користи стручну и научну
литературу на енглеском језику, и може да самостално напише стручни рад на енглеском језику.

Садржај предмета

Теоријска настава:
Обухваћени су садржаји који обухватају напредне и академске елементе граматике (субјунктиви,
напредне пасивне конструкције, инверзије итд.), стручне и академске лексике енглеског језика
(колокације, идиоми итд.), као и елементе академског писаног текста (кохезија, кохерентност, структура
параграфа итд.)
Практична настава:
Развијање језичких вештина писања, разумевања читања, говора и разумевања говора. Припрема дебата
и презентација – подразумевају самостални студијско-истраживачки рад на енглеском језику, као и
употребу аудио-визуелних средстава.
Литература
Обавезна:
Berridge, G. R. (2015). Diplomacy: Theory and Practice. London : Palgrave Macmillan.
Brook-Hart, G. (2007). Business Benchmark Advanced BULATS. Cambridge: Cambridge University Press.
Допунска:
Paterson, K. and Wedge, R. (2012). Oxford English Grammar and Practice for Academic Purposes. Oxford:
Oxford University Press.
McCarthy, M. and O'Dell, F. (2008). Academic Vocabulary in Use. Cambridge: Cambridge University Press.
McLisky, M. (2012). English for Public Relations in Higher Education Studies. Reading: Garnet Publishing
Evans, G. (1998). The Penguin Dictionary of International Relations. London: Penguin Books.
Cambridge Advanced Learner's Dictionary. (2008). Cambridge: Cambridge University Press.
У зависности од интересовања и потреба студената, користиће се и додатни, аутентични стручни и
публицистички текстови преузети из најсавременијих уџбеника из области струке као и из стручних
часописа и журнала.
Број часова активне наставе: 60
Остали часови
Предавања:
Вежбе:
Други облици наставе:/
Студијски истраживачки рад:/ /
30
30

Методе извођења наставе

Комуникативни метод у комбинацији са вербално-текстуалним и илустративно-демонстративним уз
континуирану евалуацију и аутоевалуацију, тимски рад и усмене презентације.
Предиспитне обавезе
активност у току предавања
практична настава
колоквијум-и

Оцена знања (максимални број поена 100)
поена
10
20
10

Завршни испит
писмени испит
усмени испт
..........

поена
60

Табела 5.2 Спецификација предмета
Студијски програм/студијски програми: ДИПЛОМАТИЈА И БЕЗБЕДНОСТ
Врста и ниво студија: Основне академске студије
Назив предмета: ВОЈНА ДИПЛОМАТИЈА
Наставник (Име, средње слово, презиме): Станимир Ђукић, Радојица Лазић
Статус предмета: Изборни
Број ЕСПБ: 6
Услов: без услова
Циљ предмета: стицање нових знања, развијање код студената креативности, мотивације за стално усавршавање и способности
за умешну примену стечених знања и војнодипломатских вештина у различитим ситуацијама. Схватање значаја дипломатије у
војним, односно одбрамбено-безбедносним пословима, као и стварање амбијента у коме се развија демократичност,
транспарентност, равноправност и трајна интелектуална радозналост.
Исход предмета: да студенти покажу функционално-употребно знање, стекну вештине и спосбности да стечено знање из
области војне дипломатије користе у процесу надградње стечених сазнања из области безбедности и дипломатије, као и да
стекну способности да, на осниву критичког, логичког и рационалног промишљања, креирају нове идеје и пројекте за
унапређивање праксе у области безбедносних интеграција и војне дипломатије.
Садржај предмета
Теоријска настава:Дипломатија и војна дипломатија; Историјски развој војне дипломатије; Облици војнодипломатских
представништава; Управљање војном дипломатијом; Успостављање билатералних војно-дипломатских односа; Статус и основне
функције војно-дипломатских представника; Војно-дипломатски кор; Облици, методе и средства рада војних изасланика; Избор
и школовање кадра за војну дипломатију; Северноатлантски савез (НАТО)-облик мултилатералне војне дипломатије; Европска
унија (ЕУ) као облик мултилатералне војне дипломатије; ОЕБС-улога и функције војнодипломатских представника држава
чланица; Улога и функције војнодипломатских представника у војно-безбедносним (мировним) мисијама; Перспектива развоја
војне дипломатије.
Практична настава: вежбе, семинарски радови и студијско-истраживачки рад
Литература
1. Зечевић, М., Војна дипломатија, НИЦ Војска, Београд,1990.
2. Митић, М., Проблеми Југословенске дипломатије и дипломатске службе, Сл. лист, Београд, 1997.
3. Кисинџер, Х., Дипломатија I – II, Верзар пресс, Београд 1999.
4. Вељић З. , Дипломатски протокол, Дипломатска академија МСП СЦГ-Службени лист СЦГ, Београд, 2004.
5. Опачић М.-Крга Б.- Ђукић Д., Војнодипломатски практикум – збирка ауторизованих предавања на ДА МСП, Београд, 2008.
Број часова активне наставе: 60
Остали часови
Предавања: 45
Вежбе: 15
Други облици наставе:
Студијски истраживачки рад:
Методе извођења наставе
У наставном процесу ће се користити: метода усменог излагања; метода разговора; метода дискусије; тест метода; метода
демонстрације и метода вежбања.
Оцена знања (максимални број поена 100)
Предиспитне обавезе
поена :
Завршни испит
поена
активност у току предавања :
10
писмени испит
практична настава
:
10
усмени испит :
60
колоквијум-и
..........
семинар
:
20
Начин провере знања могу бити различити наведено у табели су само неке опције: (писмени испити, усмени испт, презентација
пројекта, семинари итд......
Максимална дужна 1 страница А4 формата
Спецификацију треба дати за сваки предмет из студијског програма. Ако постоје заједнички предмети за више студијских
програма тада се у Књизи предмета, предмет приказује само један пут. Књига предмета представља јединствен прилог за све
студијске програме првог и другог нивоа студија.
Сваки предмет мора бити одвојени фајл, да би могао да се хиперлинком повеже са наставним особљем (Књига наставника) и
планом студија Табела 5.1, односно 5.1а.

Табела 5.2. Спецификација предмета

Студијски програм : Oсновне академске студије Дипломатија и безбедност
Назив предмета: Теорија одлучивања
Наставник: Драган Ранђеловић, Стево Иветић
Статус предмета: Изборни
Број ЕСПБ: 8
Услов:Нема
Циљ предмета
Упознавање студената са основним концептима теорије и подршке одлучивања преко палете алата за
подршку одлучивању са тежиштем на њихову примену у дипломатији и безбедности. Предмет треба да
обезбеди стицање практичних знања и вештина које му омогућавају да студент поседујуће податке стави у
службу квалитетнијег доношења одлука.
Исход предмета
Оспособљавање за коришћење постојећих и развој апликација које подржавају одлучивање посебно у
дипломатији и безбедности тако што се стичу знања да се изграђују аналитичке базе података, истражују
подаци пословања и примењују знања до којих се долази.
Садржај предмета
Теоријска настава
Основи теорије одлучивања и подршке одлучивања.Мултикритеријумско одлучивање. Складиштење
података и развој складишта података. , Групни системи за подршку одлучивању. Алгоритми вештачке
интелегенције.
Практична настава
Примена софтверских решења: Алати за мултикритеријумско одлучивање, складишта података и Data
mining.
Литература
М.Чупић,М.Сукновић: Одлучивање, ФОН, Београд, 2010
М.Сукновић, Б.Делибашпћ: Пословна интелегенција и системи за подршку одлучивању, ФОН, Београд,
2010.
Randjelović D., Randjelović M., Janjić R.:
CRISIS IN SERBIA, SUBJECTS AND InformacionTechnologies TO SOLVE THEM,
ARCHIBALD REISS Days, Тhematic PROCEЕDINGS, 2014.,Vol. II, 217 -228,KPA Beograd
Број часова активне наставе 90 Теоријска настава: 60
Практична настава: 30
Методе извођења наставе
Предавања (п), вежбе (в), лабораторијске вежбе, пројекти, колоквијуми, консултације, семинарски радови,
презентације, студија случаја, испит (практични и теоријски)
Оцена знања (максимални број поена 100)
Предиспитне обавезе

поена

Завршни испит

активност у току предавања

10

писмени испит

практична настава

20

усмени испт

поена

40

колоквијум-и
семинар-и

30

1

Табела 5.2. Спецификација предмета

Студијски програм/студијски програми: ОАС - ДИПЛОМАТИЈА И БЕЗБЕДНОСТ

Врста и ниво студија: Основне академске студије

Назив предмета: ЕНГЛЕСКИ ЈЕЗИК 8
Наставник: Мина Сукновић, Ивона Алексић Радојевић
Статус предмета: обавезан
Број ЕСПБ: 7
Услов: испуњене предиспитне обавезе, положен Енглески језик 7
Циљ предмета: Стицање академске комуникативне компетенције и језичких вештина (говор,
разумевање говора, читање и писање), овладавање напредним стручним вокабуларом. Оспособљавање
студената за коришћење стручне и научне литературе, као и писање радова и прилога на енглеском
језику. Такође, оспособљавање студената за обављање послова и праксу из струке на енглеском језику.
Исход предмета: Студент влада академским комуникативним стратегијама (овладао је вокабуларoм
везаним за стручне предмете које изучава, граматиком и формама писања у енглеском језику) и може да
оствари академску, професионалну и стручну врсту усмене и писане комуникације на енглеском језику,
самостално употребљава стручни енглески језик у областима дипломатије и безбедности како у
академском, тако и у професионалном окружењу, и може самостално да користи стручну и научну
литературу на енглеском језику, и може да самостално напише стручни рад на енглеском језику.

Садржај предмета

Теоријска настава:
Обухваћени су садржаји који обухватају напредне и академске елементе граматике (субјунктиви,
напредне пасивне конструкције, инверзије итд.), стручне и академске лексике енглеског језика
(колокације, идиоми итд.), као и елементе академског писаног текста (кохезија, кохерентност, структура
параграфа итд.)
Практична настава:
Развијање језичких вештина писања, разумевања читања, говора и разумевања говора. Припрема дебата
и презентација – подразумевају самостални студијско-истраживачки рад на енглеском језику, као и
употребу аудио-визуелних средстава.
Литература
Обавезна:
Berridge, G. R. (2015). Diplomacy: Theory and Practice. London : Palgrave Macmillan.
Brook-Hart, G. (2007). Business Benchmark Advanced BULATS. Cambridge: Cambridge University Press.
Допунска:
Paterson, K. and Wedge, R. (2012). Oxford English Grammar and Practice for Academic Purposes. Oxford:
Oxford University Press.
McCarthy, M. and O'Dell, F. (2008). Academic Vocabulary in Use. Cambridge: Cambridge University Press.
McLisky, M. (2012). English for Public Relations in Higher Education Studies. Reading: Garnet Publishing
Evans, G. (1998). The Penguin Dictionary of International Relations. London: Penguin Books.
Cambridge Advanced Learner's Dictionary. (2008). Cambridge: Cambridge University Press.
У зависности од интересовања и потреба студената, користиће се и додатни, аутентични стручни и
публицистички текстови преузети из најсавременијих уџбеника из области струке као и из стручних
часописа и журнала.
Број часова активне наставе: 45
Остали часови
Предавања: 30 Вежбе: 15 Други облици наставе:/ Студијски истраживачки рад:/ /

Методе извођења наставе

Комуникативни метод у комбинацији са вербално-текстуалним и илустративно-демонстративним уз
континуирану евалуацију и аутоевалуацију, тимски рад и усмене презентације.
Предиспитне обавезе
активност у току предавања
практична настава
колоквијум-и

Оцена знања (максимални број поена 100)
поена
10
20
10

Завршни испит
писмени испит
усмени испт
..........

поена
60

Табела 5.2. Спецификација предмета
Студијски програм: ОАС - ДИПЛОМАТИЈА И БЕЗБЕДНОСТ
Назив предмета: ИНТЕРКУЛТУРНА КОМУНИКАЦИЈА
Наставник: Леонас Толваишис, Никола Млађеновић
Статус предмета: Изборни
Број ЕСПБ:
Услов: без услова
Циљ предмета
Стицање систематског знања о моделима интеркултурне компетенције, основним концептима и
аналитичким алатима који се користе за управљање изазовима интеркултурне комуникације.
Исход предмета
Оспособљавање студената за интеркултурну интеракцију, превазилажење комуникативних препрека,
препознавање и управљање чиниоцима који условљавају успешну интеркултурну комуникацију.
Теоријска настава
Приступи проучавању, описивању и тумачењу културе. Проучавање других култура: историја
интеркултурних студија. Унутрашњи и спољашњи аспекти културе. Теорија интеркултурне комуникације.
Невербални аспекти комуникације. Проксемика. Кинезика. Парајезик. Хаптика. Окулезика. Хронемика.
Инкултурација. Стратегије акултурације. Типологизација култура. Димензије културе. Посебности људског
схватања. Теорија каузалне атрибуције. Теорија акомодације комуникације. Теорија привлачења сличности.
Теорија социјалне размене. Теорија социјалне категоризације и социјалног идентитета. Теорија вредносних
оријентација. Етнокултурни стереотипи и предрасуде. Механизми стереотипирања. Управљање
стереотипима и сузбијање стереотипа. Културни шок. Модели комуникације. Класификација препрека у
интеркултурној комуникацији. Декодирање културне информације. Правила вођења интеркултурног
разговора. Вођење разговора у ситуацији неизвесности. Оптимизација интеркултурне интеракције. Услови
ефикасне интеркултурне комуникације. Процењивање ефикасности комуникације. Елементи и модели
интеркултурне компетенције. Чиниоци успешног превазилажења интеркултурних препрека. Интеркултурна
интеракција у условима етничког конфликта. Вештине неопходне за успешан рад у мултикултурној средини.
Практична настава
Вежбе, израде семинарских радова и колоквијуми о одабраним етнополитичким ситуацијама, етничким
конфликтима и начинима њиховог решавања.
Литература
Обавезна:
Толваишис К., Интеркултурна комуникација – ауторизована предавања, Факултет за дипломатију и
безбедност, Београд, 2020.
Додатна:
Зечевић Станојевић О., Баошић И., Интернационалне културне комуникације, Европски универзитет,
Београд, 2011.
Број часова активне наставе: 75

Теоријска настава: 45

Практична настава: 30

Методе извођења наставе
Предавања, вежбе о појединим теоријским категоријама, израда семинарских радова и решавање
колоквијалних тестова и задатака.
Оцена знања (максимални број поена 100)
Предиспитне обавезе

поена

активност у току предавања

Завршни испит

поена

писмени испит

практична настава

5

усмени испит

колоквијум-и

40

..........

семинар-и

5

50

1

