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Табела 5.2. Спецификација предмета  

Студијски програм : Основне академске студије - Студије наука безбедности 

Назив предмета: Рат и цивилизација 

 Наставници: др Миленко Бодин, ванредни професор, др Бранко Ромчевић, ванредни професор, др Жељко 

Бралић, ванредни професор  

Статус предмета: Изборни /стручно-апликативни (СА)  

Број ЕСПБ: 6 

  Услов: -    

Циљ предмета 

Циљ предмета је да се студенти:  упознају са настанком развојем и облицима цивилизације, као и њиховим 

сусретањима и  конфликтима у глобалном свету; усвоје  знања о настанку, облицима и структури политичких 

институција, начелима и вредностима религије, као и врстама и одликама верских организација. Уједно циљ 

предмета је развијање теоријске основе, за сагледавање спољашњих и унутрашњих димензија безбедносних 

институција, као и рата и ратоводства.  Развијање  способности критичног мишљења према постојећим 

теоријама  и проблематици и односу рата и цивилије.   

Исход предмета  

По завршетку наставе  наставе студенти ће бити у могућности  да објасне настанак, развој и облике 

цивилизације као и њихово сусретање и сучељавања у савременом свету. Усвојиће теоријска знања  о 

настанку, облицима и структури политичких институција, начелима и вредностима религије, као и врстама и 

одликама верских организација. Биће у могућности да  идентификују спољашње и унутрашње димензије 

безбедносних институција, као и појавне облике рата, историјски контекст  и његовог вођења .   узроке рата и 

услова мира, као и елементе  развоја  модерног ратоводства  и у потпуности  позиционирају  стратегију у 

оквиру политике, међународних односа и безбедносних студија. Студенти ће развити способности критичног 

мишљења према постојећим теоријама  и проблематици и односу рата и цивилије.   

Садржај предмета 

Теоријска настава 

У оквиру теоријске наставе студенти ће обрадити следеће тематске области: Цивилизација ( настанак, развој, 

врсте и облици; Запад и Исток ; сусретање и конфронтација цивилизација у глобалном свету); Креирање 

вредности ( политичке институције; религије; ); Заштита вредности (безбедносне институције спољашња 

димензија; унутрашња димензија ); Рат и ратовање.  

Практична настава  

 Дебате на тему рат и цивилизација.  

Литература 

Обавезна:  

Jan Kjenjevič Uvod istoriju civilizacije Istoka i Zapada, Službeni glasnik, Beograd 2011 

Najl Ferguson Civilizacija Službeni glasnik Beograd 2013 

Kristofer Koker Sumrak Zapada, Dosije Beograd 2006 

 

 Допунска: 

Kristofer Koker, (2006), Sumrak Zapada, Dosije Beograd  

Majkl Hauard Rat u evropskoj istoriji, (1999),  Studentski kulturni centar, Beograd  

Kriston I. Ačer, Džon R. Feris Holdžer H. Hervin Timoti H.E. Travesrs,  (2006), Svetska istorija ratovanja 

Alexandria Press Beograd  

Martin an Kreveld (2010),  Transformacija rata, Fakultet bezbednosti i Službeni glasnik Beograd 2010. 

Број часова  активне наставе 

4/60 
Теоријска настава: 3/45 Практична настава: 1/15 



2 

Методе извођења наставе 

Предавања, вежбе,  презентације, колоквијуми, израда семинарског рада, радионице, дебате.  

Други облици наставе: студијске посете, симулације догађаја 

Оцена  знања (максимални број поена 100) 

Предиспитне обавезе 
поена 

Завршни испит  поена 

активност у току предавања 10 писмени испит  

практична настава 10 усмени испит 30 

Колоквијум-и 40 ..........  

семинар-и 10   

 

 

 




