
 
Студијски програм: Студије наука безбедности 

Назив предмета: Студије надзора у области безбедности 

Наставници: др Бранко Ромчевић, ванредни професор; др Светлана Станаревић, ванредни професор, др 

Горан Мандић, ванредни професор 

Статус предмета: изборни 

Број ЕСПБ: 10 

Услов 

Студенти треба да познају основне појмове из етике, социологије и наука/студија безбедности; основне 
појмове из информатике и информационих система; основне појмове из психологије; енглески језик. 

Циљ предмета 

Студенти докторских студија треба да успешно анализирају општи теоријски оквир релевантан за студије 
надзора и студије безбедности, основне концепте и појмове у наведеним студијама како би објаснили и 
проценили њихова основна својства, контекст и међусобну (ко)релацију, стратешке и нестратешке форме, 
као и традиционалне у односу на савремене форме (надзора и безбедности). Тиме ће се студенти усмерити 
ка изради оригиналних и примењених истраживања која тестирају теорију и надопуњују постојећа знања из 
студија надзора и студија безбедности. Анализа ће обухватити и породицу сродних појмова, као што су: 
контрола, приватност, поверљивост, тајност, етичност итсл, све са циљем вођења расправе о 
карактеристикама друштвених структура које организују надзор зарад веће безбедности, карактеристикама 
коришћених средстава и неке вредносне конфликте и друштвене процесе виђене у контексту интерактивног 
карактера надзора већег обима. Такође, циљ изучавања овог предмета ће бити култивисање технолошке 
писмености која ће омогућити да се критикују и анализирају технологије надзора различитих (а)социјалних 
ентитета и њихове импликације на безбедност, страх, контролу и/или рањивост. 

Исход предмета 

Студенти ће бити у могућности да покажу основно познавање и разумевање кључних теорија и модела који 
се односе на студије надзора и безбедности; способност анализе, критике или развоја постојећих теорија или 
истраживања у релевантним областима; способност да у најмање једном пољу, повежу академску грађу са 
одређеним подручјем надзора и безбедности и развију у оригинални аргумент и анализу. 

Садржај предмета 
Теоријска настава 
Општи теоријски оквир за студије надзора и безбедности; Паноптизам и пост-паноптизам – два модалитета 
моћи (дисциплина и контрола); Надзор над комплексним подацима (big data); Надзор над физичким и 
виртуелним границама; Технологије надзора (традиционалне и савремене); Питања приватности, слободе, 
права, етике у студијама надзора и безбедности; Надзор и савремени обавештајни рад. 
Практична настава 
Практична настава је осмишљена тако да студентима пружи слободу да развијају и изражавају сопствене 
идеје утемељене у спектру теорија друштвених наука (студија безбедности, студија надзора), научне 
фантастике и популарних медија, што ће се практично реализовати кроз отворене дебате и трибине, где ће 
међусобно разменити и сучељавати своје ставове и размишљања. 
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Број часова активне наставе: 24 Теоријска настава: 6 
Студијски истарживачки рад: 
18 

Методе извођења наставе 

Теоријска настава изводиће се кроз часове предавања који ће поред уобичајених презентација везаних за 
наставне целине садржати и интерактивна средства (примере из праксе, интернет презентације и кратке 
документарне филмове који практично илуструју садржаје дате наставне јединице) чиме ће се код студената 
подстицати дискусија о теми предавања. 

Практична настава изводиће се током часова вежби  преко: текстова које ће студенти прочитати и о којима 
ће дискутовати; анализа студија случаја; израде семинарских радова; писања есеја на дату тему. 

Оцена знања (максимални број поена 100) 

Предиспитне обавезе поена Завршни испит поена 

активност у току предавања 10 писмени испит  

практична настава  усмени испит 70 

колоквијуми    

семинарски рад 10   

есеј 10   

 


