
 
 
 

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 Упоредна политика 
Наставник (за предавања) Проф. др Славиша Ковачевић 
Наставник/сарадник (за вежбе) Проф. др Славиша Ковачевић 
Наставник/сарадник (за ДОН)   
Број ЕСПБ  7 Статус предмета 

(обавезни/изборни) 
 Изборни 

Услов   
Циљ 
предмета 

 Циљ предмета Упоредна политика је проучавање и разумевање великих 
савремених политичких система и модела упоредних политика, централних 
политичких институција, политичких процеса и субјеката. Посебно, циљ предмета је 
истраживање и анализа функционисања институција, доношење политичких и 
правних одлука, утврђивање сличности и разлика, предности и недостатака 
институционалних аранжмана појединих држава, доминантни социјално-политички 
процеси и правци развоја појединих политичких система у свету. Преовлађујући 
упоредни модели односа права и политике су такође предмет истраживања и 
проучавања овог предмета. 
 

Исход 
предмета 

1.  Oвладавање методологијом компаративних истраживања; 
2. Aнализа и поређење основних институција, процеса и субјеката савремених 

политичких и правних система; 
3. Aнализа утицаја друштвене и културолошке одређености функционисања 

јавних политика; 
4. Aнализа и разумевање процеса политичког одлучивања и стварање правних 

одлука; 
5. Презентација резултата теоријских и емпиријских истраживања.. 
 

Садржај предмета 
Теоријска 
настава 

 Компаративна методологија и компаративни метод. Основни појмови и категорије 
компаративне анализа. Друштвене, регионалне и глобалне одреднице политике и 
политичког система. Типологија савремених политичких система: приступи и 
критеријуми. Упоредни модели и пракса демократије. Организација власти и 
политичке институције. Партије и партијски системи. Избори и изборни системи. 
Модели односа права и политике у савременом свету. Транзициони политички 
системи: појам и типолошке групе. Утицај наслеђа на транзиционе исходе. 
 



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     

 


