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Циљ предмета: 

Продубљеним упознавањем са савременим сазнањима, као и темљним овладавањем постојећим теоријским 
оквирима у области наука безбедности студенти докторских студија би на овом курсу требало да унапреде 
специфичне вештине критичког сагледавања и аналитичког промишљања постојећих теоријских оквира у 
наукама безбедности, као и да развију научне способности и академске вештине које су кључне за одабир 
адекватног теоријског оквира у тематизацији и истраживањима значајних проблема из области наука 
безбедности. Коначно, докторанти би требало да развију креативне способности значајне за адекватну 
примену и евентуално унапређење одабраног теоријског оквира у конкретном планираном научном 
истраживању и у складу са савременим правцима развоја наука безбедности, а што представља основну 
теоријску претпоставку за објективно, систематско и критичко проучавање безбедносних појава и 
проблема. 
 

Исход предмета:  

Успешним овладавањем садржајем предмета и остваривањем наведених циљева на овом предмету, 
студенти докторских студија би требало да се оспособе за самостални и аргументовани одабир теоријског 
оквира у којем могу адекватно и утемељено спроводити своја оригинална, научно релевантна и теоријски 
утемељена истраживања из области наука безбедности, као и да дају очекиван допринос у развијању 
критичког мишљења и процени туђих научних истраживања, односно допринесу стварању научног 
подмлатка из области безбедности, као и развоју наука безбедности, али и укупном друштвеном развоју, а 
у складу са мисијом и циљевима Факултета безбедности. 
 

Садржај предмета 

 

1) Систематизација наука безбедности (нивои, сектори, стратуми, функционална диференцијација и др.) 
2) Идентификација савремених теоријских оквира у наукама безбедности 
3) Процена и одабир адекватног теоријског оквира у проучавању безбедности 
4) Теоријска мрежа појмова као оквир за проучавање безбедности 
5) Формулисање теоријских циљева у проучавању појава безбедности 
6) Генерисање истраживачких питања у проучавању појава безбедности 
7) Теоријска дискусија и преглед литературе у наукама безбедности 
8) Критичка анализа постојећих/савремених теоријских оквира у наукама безбедности 
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Број часова  активне 
наставе: 6/18 

Предавања: 6 Студијски истраживачки рад:18 

Методе извођења наставе: Настава ће бити реализована кроз предавања, панел дискусије, расправе, 
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консултације, есеје и семинарски рад.  

Оцена  знања (максимални број поена 100) 

Знање ће се проверавати кроз перманентно праћење рада студената и вредновање њиховог доприноса у 
дискусијама, кроз оцену есеја и семинарског рада и кроз оцену на усменом испиту. 

Предиспитне обавезе Поена Завршни испит Поена 

активност у току предавања 20 писмени испит  

практична настава  усмени испит  

Семинари 80   

Укупно: 100   

100 

 


