
Студијски програм: ОАС МЕНАЏМЕНТ У САОБРАЋАЈУ 

Назив предмета: САВРЕМЕНИ МЕЂУНАРОДНИ ОДНОСИ И ПОЛИТИКА   

Наставник/наставници: др Александра Вуковић 

Статус предмета: Изборни 

Број ЕСПБ: 7 

Услов: Упис на трећу  годину студија 

Циљ предмета 

Предмет омогућава стицање почетних знања о међународним односима, како би се на одговарајући начин приказала тзв. 

међуигра теорије, праксе и историје. Тежиште је на проучавању  структуре, процеса, субјеката и фактора међународних 

односа, њиховом утицају на равнотежу снага и колективну безбедност. Детаљно се у том смислу сагледавају узроци и 

последице најважнијих ратова 20. века (Први и Други светски рат, Хладни рат), а посебно и нови изазови и безбедносне 

претње на почетку 21. века попут тероризма, угражавања животне средине, миграција итд. 

Исход предмета  

Исход предмета је вишеструк: (1) оспособљавање студената за коришћење научно-стручне литературе из ове области; (2) 

решавање проблема унутар одређеног подручја међународних односа на темељу аргументације проистекле из теорије и 

праксе међународних односа; (3) овладавање техникама прикупљања и методама тумачења података из ове области; те (4) 

развијање способности заузимања критичког приступа у промишљању савремених појава и процеса из домена 

међународних односа. 

Садржај предмета 

Теоријска настава 

I део: Увод у међународне односе Појам и предмет и развој науке о међународним односима. Узроци који су довели до 

настанка дисциплине међународних односа. Међународни односи и остале научне дисциплине. Метод проучавања појава 

и процеса из области међународних односа. Проблем заснивања теоријског знања у области међународних односа.  II део: 

Teорије међународних односа Главне парадигме и теорије међународних односа. Реализам као теоријкса перспектива у 

проучавању међународних односа (традиционални реализам, класични реаализам, неореализам, варијанте савременог 

реализма). Либерализам као теоријска перспектива у сагледавању међународних односа (комерцијални либерализам, теза 

о демократском миру, неолиберални институционализам). Обележја конструктивизма као посебног теоријског приступа. 

Остале теорије међународних односа (теорије игара, критичке, геополитичке теорије). III део: Субјекти међународних 

односа Појам и особине субјеката међународних односа. Стари (државе) и нови субјекти међународних односа. Значај, 

особине и подела међународних организација. Тумачења суверенитета у савременим међународним односима. IV део: 

Чиниоци међународних односа Појам и подела чинилаца међународних односа. Моћ као фактор међународних односа 

(војна и остали извори моћи). Расподела моћи у савременом свету. Геополитички чиниоци. Економски чиниоци. 

Међународно право и морал у међународним односима.  

Практична настава  

Разрада теоријских концепата међународних односа кроз студије случаја. 
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Број часова  активне наставе Теоријска настава: 2 Практична настава: 2 

Методе извођења наставе 

(1) предавање, (2) вежбе, (3) консултације - Начин провере знања: (1) писмени – колоквијални испит, (2) усмени испит, (3) 

провера знања на вежбама, (4) оцена семинарског рада - Обавеза студената: (1) присуствовање предавањима и вежбама, 

(2) полагање 2 колоквијума, (3) израда семинарског рада/студије случаја 

Оцена  знања (максимални број поена 100) 

Предиспитне обавезе 
поена 

 
Завршни испит  поена 

активност у току предавања 10 писмени испит  

практична настава  усмени испт 40 

колоквијум-и 40 ..........  

семинар-и/студије случаја 5/5   

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 

 

  


