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Табела 5.2. Спецификација предмета  

 

Студијски програм : Основне академске студије – Студије наука безбедности 

Назив предмета: Мировне мисије и решавање конфликата 

Наставник: др. Вања Роквић, ванредни професор 

Статус предмета: изборни / стручно-апликативи (СА) 

Број ЕСПБ: 6 

Услов: - 

Циљ предмета 

Студенти ће усвојити знања о сукобима, мировном процесу и инструментима за решавање сукоба, родној 

димензији мировног процеса, а нарочито о мировним мисијама и њиховом значају за успостављање и 

одржавање мира. Студенти ће бити оспособљени да коришћењем релевантних база података изврше 

мапирање сукоба, поређење мировних процеса и предложе инструмент за решавање сукоба. Уједно, 

студенти ће развити критичко мишљење о улози УН и регионалних организација у очувању и одржању 

мира, односно, мандатима мировних мисија и њиховим (не)успесима у решавању сукоба.  

Исход предмета  

На крају учења студенти ће моћи да примене базе података из области безбедности (оружаних сукоба, 

мировних споразума и мировних операција), да мапирају сукоб, пореде мировне споразуме и изаберу 

инструмент за решавање сукоба. Студенти ће бити способни да објасне комплексност збивања у савременој 

међународној заједници и потребу за успостављањем мировних мисија, укажу на значај имплементације 

родне перспективе у мировни процес, да упореде мандате мировних мисија у складу са фазама њиховог 

развоја и критички анализирају њихову (не)успешност. 

Садржај предмета 

Теоријска настава 

Упознавање са карактеристикама сукоба и фазама мапирања сукоба, теоријским одређењем мировног 

процеса и различитим стратегијама и инструментима за решавање сукоба, теоријским одређењем и 

класификацијом мировних мисија, трансформацијом мировних мисија, анализом мандата тренутних мисија 

УН, успесима и неуспесима мировних мисија УН, улогом регионалних организација у одржавању мира и 

савременим изазовима мировним операцијама.  

 

Практична настава 

У практичном делу наставе  студенти имају прилику да стечена знања примене на конкретним примерима: 

претрагом база података из области оружаних сукоба и мировних операција; анализом и поређењем 

мировних споразума; анализом мандата мировних операција на изабраним студијама случаја; дебатама о 

одређеним питањима; писањем семинарских радова/есеја.  
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Број часова  активне наставе: 

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

Методе извођења наставе 

Предавања, вежбе, колоквијум, дискусије и семинарски радови/есеји. 

Оцена  знања (максимални број поена 100) 

Предиспитне обавезе 
поена 

 
Завршни испит  

Поена 

 

активност у току предавања  писмени испит  
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практична настава  усмени испит 70 

Колоквијум-и 20   

Семинарски 

радови/есеји/дискусије 
10   

 




