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Циљ предмета 
Студије мира се баве проучавањем узрока рата и претпоставки мира. С обзиром на искуство рата 
на нашем тлу и непредвиђеним облицима насилних сукоба након Хладног рата и увећаним 
конфликтним потенцијом у многим регијама света оснажена је потреба за Студијама мира, за 
ширењем културе мира и заступника ненасилног решавања сукоба. Сагласно томе студенти се 
прво, упознају са историјом настанка саме дисциплине, основним појмовима, утемељивачима и 
унутрашњим теоријским контроверзама. Упознају се и са искуством рата, различитим типовим 
мира и теоријом и праксом ненасиља. Студије мира пружа и основна знања о начину спречавања и 
решавања сукоба, изградње мире, као и о карактеру кључних мировних актера.  
Циљ Студије мира је да упознавањем са основним садржајем и карактеристикама дисциплине, 
искуством рата и последицама насиља студенти стекну свестранији и опипљивији увид у вредност 
мира, као и у сложене претпоставке његовог постизања, тј. спречавања и решавања сукоба.  
 

Исход предмета  
Усвајањем основних знања из области Студија мира, разумевањем темељних опасности по мир као 
и могућности његовог јачања, одржавања и ширења студенти увећавају своје интердисциплинарне 
увиде у природу међународног поретка, типа моћи/хегемоније и тиме јачају своје  креативне 
способности трагања за повољнијим начином решавања сукоба, препознавања процеса, структура, 
актере мира, као и повезаност мира са социјалном правдом и развојем.  
Пружена знања омогућавају да упркос свим искуствима рата, и потенцијалним новим сукобима, 
студенти стекну уверљиве аргументе да рат није неминовност и да постоји мноштво инструмената 
и поља ангажовања у прилог миру. Толеранција, дијалог, компромис постају приснији концепти, 
као и потреба разумевање других.  
 

Садржај предмета 
1. Уводне напомене (22. фебруар) 
2. Развој дисциплине студија мира – промена фокуса у истраживању мира током 20. века (1. март) 
3. Предмет и карактеристике студија мира (8. март) 
4. Директно, структурно и културно насиље (15. март) 
5. Теорије сукоба (22. март) 
6.  Врсте сукоба и трошкови наоружања (29. март) 
7.  Мир и теоријама међународних односа (5. април) 
8.  Мировни актери: појединци, покрети и организације (12. април) 
9.  Уједињене нације и израдња мира (19. април) 
10. Либерална изградња мира и њена критика (26. април) 



 

11. Теорије развоја (10. мај) 
12. Мерење развоја (17. мај) 
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Број часова  активне наставе Остали часови 
Предавања: 

2 
Вежбе: 

1 
Други облици наставе: 
 

Студијски 
истраживачки рад: 

Методе извођења наставе:  
предавања, панел дискусије, вежбе које комбинују практичне димензије и продубљивање 
теоријских сазнања кроз групне дискусије, излагање самих студената. 
 

Оцена  знања (максимални број поена 100) 
Предиспитне обавезе поена Завршни испит  поена 
активност у току предавања  писмени испит 50 
практична настава 25 усмени испт  
колоквијум-и  ..........  
семинар-и 25   


