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
ПАРЛАМЕНТАРИЗАМ
Катедра за новинарство- Филозофски факултет Пале

Шифра предмета

Статус предмета

ПНП7-2
обавезни
Наставник/ -ци
др Горан Марковић, ванредни професор
Сарадник/ - ци

Семестар

ECTS

VII

6

Коефицијент
студентског
оптерећења So1
П
АВ
ЛВ
П
АВ
ЛВ
So
4
2
0
84
42
0
1,4
укупно наставно оптерећење (у сатима, семестрално)
укупно студентско оптерећење (у сатима, семестрално)
90h
126h
Укупно оптерећење предмета (наставно + студентско):
216h семестрално
1. Ближе упознавање студената са основним принципаима репрезентативне демократије,
парламенмтаризма, парламентарних система и саме институције парламента.
2. Курс прати и нормативну и емпиријску раван и нуди могућност сагледавања места и улоге
Исходи учења
парламента у савременом друштву и компаративно и у БиХ.
3. Стицање ових знања олакшава развијајање аналитичких и истраживачких знања,
способности и вештина
Условљеност
Испуњавање предиспитних обавеза
Предавања уз дискусију с претходно одређеним фокусом; рад у групама: праћење медијског
Наставне методе извјештавања о парламентарним процесима у различитим контекстима и у компарацији са
парламентаризмом у БиХ.
1. Појам и значење парламентаризма;
2. Парламент и представничка демократија;
3. Парламентаризам наспрам президенцијализма;
4. Типови парламентарних система;
5. Улога и функције парламента у савременим друштвима;
6. Парламент и друге гране власти (законодавна, извршна и судска); Унутрашња
организација и састав парламента
Садржај
7. (посланици, председник, домови, радна тела, посланичке групе);
предмета по
8. Парламентарни одбори (комитети);
седмицама
9. Посланичке групе и утицај политичких партија на одлучивање у парламенту;
10. Статус и права посланика;
11. Надлежности парламента;
12. Избор и контрола владе (посланичка питања, импичмент, интерпелација, јавна слушања);
13. Парламентарна процедура;
14. Практични рад- рад у групама
15. Завршни испит
Обавезна литература
Аутор/ и
Назив публикације, издавач
Година
Странице (од-до)
Хејвуд, Е.
Политика. Београд: Клио
2003
Parlamentarno pavo. Beograd: Fondacija Konrad
Pajvančić, М.
2005
Adenauer
„Ni predsednički sistem, ni parlamentarizam“ u M.
Sartor, Đ.
Damjanović (ur.). Politikološke teme. Beograd: Magna
2002
183-197
Agenda
Допунска литература
Фонд часова/ наставно оптерећење
(седмично)

1

Коефици

Индивидуално оптерећење студента (у
сатима семестрално)

Аутор/ и
V. Vasović

Обавезе, облици
провјере знања и
оцјењивање

Web страница
Датум овјере

Назив публикације, издавач
Година
Странице (од-до)
Savremene demokratije, Službeni glasnik, Beograd
2006
Врста евалуације рада студента
Бодови
Проценат
Предиспитне обавезе
Присуство предавањима/ вјежбама 10
10%
позитивно оцјењен сем. рад/ пројекат/ есеј
студија случаја – групни рад 20
20%
тест/ колоквијум 20
20%
рад у лабораторији/ лаб. вјежбе
практични рад
Завршни испит
завршни испит (усмени/ писмени) 50
50%
УКУПНО
100
100 %

