Пун назив предмета
Катедра

УНИВЕРЗИТЕТ У ИСТОЧНОМ САРАЈЕВУ
Филозофски факултет Пале
Студијски програм: Политикологија и међународни односи
-политиколошки смјер
I циклус студија
IV година студија
ГЛОБАЛИЗАЦИЈА И НАЦИОНАЛНИ ИДЕНТИТЕТ
Катедра за социологију– Филозофски факултет Пале

Шифра предмета

Статус предмета

Семестар

ПМП8-2
обавезни
Наставник/ -ци
др Драгомир Вуковић, редовни професор
Сарадник/ - ци
мр Бојан Ћорлука, виши асистент

VIII

ECTS
6

Коефицијент
студентског
оптерећења So1
П
АВ
В
П
АВ
ЛВ
So
3
2
0
63
42
0
1,4
укупно наставно оптерећење (у сатима, семестрално)
укупно студентско оптерећење (у сатима, семестрално)
75h
105h
Укупно оптерећењепредмета (наставно + студентско):
180h семестрално
Слушаоци овог предмета биће оспособљени да:
1. Стекну дубљи увид у појам, домете и противречности глобализације и националног идентитета
Исходи учења
2. користе стручну литературу из ове области;
3. тумаче и прикупљају потребне податке из ових области и анализирају и критички валоризују
релевантна политичка дешавања;
Условљеност
Нема условљености
Предавања и вјежбе уз дискусију са претходно одређеним фокусом; писање креативног есеја и рад
Наставне методе
у групама на тему противречности глобализације и националних идентитета
1. Теоријска схватања глобалозације
Фонд часова/ наставно оптерећење
(седмично)

Садржај
предмета по
седмицама

Индивидуално оптерећење студента (у
сатима семестрално)

2.

Историјски модели глобализма

3.

Европеизација и глобализација

4.

Национални идентитет – могућност и перспективе

5.

Међународно право и глобална хегемонија Америке

6.

Моћ и границе глобализма данас

7.

Глобализација у култури и медијима

8.

I парцијални испит

9.

Либерални тоталитаризам као егалитаризам

10. Хомогенизација глобалне културе и национални идентитет
11. Глобализација и питање напретка у историји
12. Глобализација демократије и демократизација глобализације

13. Транзиција и глобализација
14. Национални идентитет и свјетски трендови
15. Транзиција и глобализација у БиХ – Републици Српској
16. Крај либералне фазе и тражење нових путева
17. II парцијални испит

Аутор/ и
Хантингтон, С.
Штиглиц, Џ.
Хејвуд, Е.
Аутор/ и
Todorova, М.

Обавезе, облици
провјере знања и
оцјењивање

Web страница
Датум овјере

ГОбавезна литература
Назив публикације, издавач
Година
Сукоб цивилизација. Београд
2005
Противречности глобализације. Београд: СБМ
Политика. Београд: Клио
Допунска литература
Назив публикације, издавач
Година
Imagining the Balkans. Oxford: Oxford University
1997
Press
Врста евалуације рада студента
Предиспитне обавезе
присуство предавањима/ вјежбама
позитивно оцјењен сем. рад/ пројекат/ есеј
студија случаја – групни рад
тест/ колоквијум
рад у лабораторији/ лаб. вјежбе
практични рад
Завршни испит
завршни испит (усмени/ писмени)
УКУПНО

Странице (од-до)

Странице (од-до)

Бодови

Проценат

10
10

10%
10%

30

30%

100

50%
100 %

