
 
 
 

Спецификација предмета за књигу предмета 

Студијски програм  Мастер академске студије права - Општи смер 
Изборно подручје (модул)   
Врста и ниво студија Мастер академске студије 

II 
Назив предмета Геополитика 
Наставник (за предавања) Доц. др Сузана Медар 
Наставник/сарадник (за вежбе) Доц. др Сузана Медар 
Наставник/сарадник (за ДОН)   
Број ЕСПБ  7 Статус предмета 

(обавезни/изборни) 
 Изборни 

Услов   
Циљ 
предмета 

 Циљ овог предмета је проучавање геополитичких и геостратешки односа у 
савременом свету, проучавање савремених ратова за стратешке ресурсе, питање 
поделе света, интересно политичке сфере великих и регионалних сила, питање 
глобалне безбедности. Последњи део наставе на овом предмету биће посвећен 
геостратешким подручјима југоисточне Европе, а посебно геополитичким 
карактеристикама Србије. 

Исход 
предмета 

1. Схватање и разумевање геополитичких сазнања о глобалним, регионалним и 
националним системима; 

2. Анализа и интерпретација геополитичких студија; 
3. Овладавање методолошким апаратом у истраживању геополитике; 
4. Критичка анализа процеса доношења политичких одлука које се односе за 

поједине аспекте и секторе геополитике; 
5. Схватање и разумевање геостратешког положаја Србије. 

Садржај предмета 
Теоријска 
настава 

 Геополитика: појм, предмет и научне перспективе. Политичка географија и 
геополитика. Територијализација политике. Саврмене геострагешке и геополитичке 
доктрине. Империјална политика. Геополитика „хладног рата“. Промене политичке 
географије и геополитике после хладноратовског периода. Савремене поделе 
интересних свера и геостратешки актери. Савремене политичко-културне мапе 
света. Глобална безбедност и глобалне претње. Геостратегије САД, Европе, Русије и 
Кине. Геополитика југоисточке Европе и Балкан у геосратешким односима. 
Геополитика Србије. 

Практична 
настава 
(вежбе, 
ДОН, 
студијски 
истражива-
чки рад) 
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Број часова активне наставе недељно током семестра/триместра/године 
Предавања Вежбе ДОН Студијски истраживачки рад Остали часови 

3  1        

Методе 
извођења 
наставе 

 Предавања, вежбе, часови семинара, презентација и дискусија семинарских и 
истраживачких радова, есеја,  индивидуалне консултације. 

 

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

0-10 писмени испит  

практична настава 0-15 усмени испит 51 
Колоквијуми 0-12  Посећеност предавања 0-4  
Семинари 0-8     

 


