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Назив предмета: САВРЕМЕНО ИЗУЧАВАЊЕ БЕЗБЕДНОСТИ СА ТЕОРИЈОМ СИСТЕМА БЕЗБЕДНОСТИ 

Назив предмета на енглеском језику: Contemporary Research in Security Studies with the Security Systems Theory 

Наставник: др Зоран Ћ. Кековић, редовни професор 

Статус предмета: Обавезан 

Број ЕСПБ: 4.0 

Циљ предмета: 
Циљ изучавања предмета је стицање свеобухватног увида у садржај истраживачког поља безбедности, као и свеобухватног увида 

у теоријске приступе, односно теоријска становишта и поставке примењиве на релевантне безбедносне феномене. 

Специфични циљеви огледају се у разумевању, примени и тумачењу одабраних теоријских приступа у изучавању одабраних 

безбедносних феномена, а у сврху њиховог критичког третмана и процене експланаторног потенцијала коришћених теоријских 

приступа у односу на конкретне проучаване феномене.  

Исход предмета:  
Стицањем знања и вештина значајних за разумевање и примену теоријских приступа у проучавању конкретних безбедносних 

феномена студенти докторских студија ће моћи да утврде експланаторни потенцијал конкретног теоријског оквира, односно да 

процењују предности и ограничења одабраног теоријског приступа у односу на проучавање конкретног безбедносног феномена.  

Стечена знања ће представљати основ за развијање компетенција неопходних за самосталан и теоријски утемељен научно-

истраживачки рад, а у складу са принципима добре истраживачке праксе у области безбедности. 

Садржај предмета: 
Главне теме: референтни објекти безбедности (нивои: појединац, град, друштвена заједница, држава/нација, регион, међународни 

систем; сектори: политички, војни, економски, еколошки и социјетални; функционална диференцијација…), вредности које се 

штите, провајдери безбедности, безбедносни проблеми (изазови, ризици и претње безбедности), мере; традиционални, 

алтернативи и савремени теоријски приступи у проучавању безбедности. 
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Број часова  активне наставе: 3/45 Предавања: 45 Студијски истраживачки рад: 

Методе извођења наставе: 
Настава ће бити реализована кроз предавања, панел дискусије, консултације и семинарски рад. Тежиште наставе је на 

индивидуално вођеном истраживачком раду студената. 

Оцена  знања (максимални број поена 100) 

Знање ће се проверавати кроз перманентно праћење рада студената и њиховог академског развоја, а кроз вредновање активности 

на предавањима, њиховог доприноса у панел дискусијама, кроз оцену семинарског рада и кроз оцену на усменом делу испита. 

Испитна обавеза Опис испитне обавезе Врста активности 
Максималан 

бр. поена 

Семинарски рад  У оквиру испитне обавезе студенти 
ће кроз индивидуално вођени рад 
израђивати семинарски рад на 
одабрану тему,  након чега ће 
презентовати рад пред осталим 
студентима, где ће тим поводом 
бити организована панел дискусија  

 

Семинарски рад 60 

Усмени део (презентација) Усмени део (презентација) 30 

Панел дискусија Панел дискусија 10 

Укупно  100 

 


