
НАЗИВ КУРСА: 
УВОД У УПОРЕДНУ ПОЛИТИКУ 

Кратак  
опис курса 

Курс покрива кључне теме у упоредној политици, нарочито облике, дина-
мику и исходе демократских установа. Размотриће се основна обележја 
различитих облика демократије, укључујући већинску (Вестминстерску) 
демократију и демократију консензуса, као и политичке институције и ин-
ституционалне конфигурације у старим и новим демократијама и плурал-
ним друштвима. Анализираће се облици, функционисање и резултати по-
литичких установа, нарочито када је реч о односу извршне и законодавне 
власти, организацији извршне власти и коалицијама, законодавним тели-
ма, изборним и страначким системима, као и територијалној децентрали-
зацији. Све теме биће илустроване истакнутим примерима из савремених 
старих и нових демократија и плуралних друштава у различитим светским 
регионима, укључујући и Балкан.

Који су едукативни циљеви програма?
 � Шире разумевање упоредне политике и њеног места у политичким и 

друштвеним наукама.
 � Упознавање са кључним појмовима и теоријама у савременој упоред-

ној политици.
 � Примена одговарајућих појмова и теорија на релевантне примере са-

времених држава и политичких установа.



Која знања ће стећи учесници? 
 � Учесници ће се упознати са основним облицима, динамиком и исходи-

ма различитих облика демократских установа.
 � Разликоваће основне моделе демократије и различите демократске 

установе и институционалне конфигурације.
 � Упознаће облике и функционисање кључних установа, укључујући из-

борне и страначке системе и различите облике хоризонталне и верти-
калне организације власти.

 � Тестираће нова знања на примерима из Србије, других земаља нашег 
региона и савремених демократија у другим регионима.

Реализатор: Небојша Владисављевић 

Садржај курса 
 � Демократија и уставни дизајн
 � Облици демократије
 � Председнички, парламентарни и полупредседнички системи
 � Владе и коалиције
 � Законодавна тела
 � Избори и изборни системи
 � Политичке странке и страначки системи
 � Унитарне и федералне државе
 � Демократија у плуралним друштвима
 � Исходи демократских установа
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