Пун назив предмета
Катедра

УНИВЕРЗИТЕТ У ИСТОЧНОМ САРАЈЕВУ
Филозофски факултет Пале
Студијски програм: Политикологија и међународни односи
-међународни смјер
I циклус студија
IV година студија
ЉУДСКА ПРАВА
Катедра за новинарство- Филозофски факултет Пале

Шифра предмета

Статус предмета

ПММ7-5/2
изборни
Наставник/ -ци
др Дргомир Вуковић, ванредни професор
Сарадник/ - ци

Семестар

ECTS

VII

6

Коефицијент
студентског
оптерећења So1
П
АВ
ЛВ
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 оптерећење предмета (наставно + студентско):
180h семестрално
1 Стицање увида у појам, генезу и значај људских права и стање њиховог не/поштивања с
акцентом на БиХ
3. Стицање увида у главне изазове са којима се сусрећу модерне демократије у контексту људских
Исходи учења
права
3. Развој критичке свијести у контексту универзализам/комунитаризам/релативизам и злоупотребе
идеја људских права
Условљеност
Испуњавање предиспитних обавеза
Предавања уз дискусију с претходно одређеним фокусом; писање креативног есеја на тему
Наставне методе
пожељног модела демократије; рад у групама/студија случаја: примјери кршења људских права
1. Упознавање са циљевима предмета и основним методама рада и обавезама
2. Појам људских права
3. Генеза идеје о људским правима (антички период, средњевјековни, нововјековни)
4. Француска и америчка револуција и људска права
5. Људска права и демократија
6. Универзализација људских права
Садржај
7. Универзализам вс. културни релативизам
предмета по
8. Генерације људских права (грађанска и политичка; социо-економска; права солидарности)
седмицама
9. Индивидуална вс. колективна права (Ч. Тејлор, В. Кимлика, И. Јанг)
10. Контроверзе везане за идеју и примјену групних права
11. Облици кршења људских права
12. „Хуманитарне“ интервенције у име демократије и људских права
13. Људска права маргиналних група
14. Стање људских права у свијету и у БиХ
15. Завршни испит
Обавезна литература
Аутор/ и
Назив публикације, издавач
Година
Странице (од-до)
Doba prava. Dvanaest eseja o ljudskim pravima.
N. Bobio
2008
Beograd: Službeni glasnik
Uvod u ljudska prava. Sarajevo: The Norwegian
Đuliman, E., Karlsen, G.
2003
Helsinki Comittee
Годишњи извјештај о стању људских права у БиХ.
Читав изјвештај за
Група аутора_ица
2016
Сарајево и Баља Лука: СОЦ и ХСЛ
2016. (укупно 38 стр.)
Допунска литература
Аутор/ и
Назив публикације, издавач
Година
Странице (од-до)
Мултикултурализам. Друштвени и теоријски
М. Месић
2006
13-22; 73-124
изазови. Загреб: Школска књига
Фонд часова/ наставно оптерећење
(седмично)

Индивидуално оптерећење студента (у
сатима семестрално)

Обавезе, облици
провјере знања и
оцјењивање

Web страница
Датум овјере

Врста евалуације рада студента
Предиспитне обавезе
Присуство предавањима/ вјежбама
Позитивно оцјењен есеј
Студија случаја – групни рад
тест/ колоквијум
рад у лабораторији/ лаб. вјежбе
практични рад
Завршни испит
завршни испит (усмени/ писмени)
УКУПНО

Бодови

Проценат

10
20
20

10%
20%
20%

50
100

100 %

