ИСПИТНА ПИТАЊА

1.

Објасните разлику између научног и дилетантског (идеолошког и утопистичког)
пацифизма.

2.

Који су историјски догађаји утицали на ангажованост и критичку усмереност
студија мира?

3.

На који начин су друге науке и научне дисциплине утицале на развој студија мира?

4.

Због чега су институционална и радикална фаза развоја дисциплине формативни
периоди у развоју студија мира?

5.

Шта одликује развој студија мира у постхладноратовском периоду?

6.

У каквом су односу мир, насиље и сукоб у Галтунговом одређењу предмета студија
мира?

7.

Објасните трипартитну поделу, вредносну усмереност, интердисциплинарност и
ангажованост студија мира.

8.

Који теоретичари се сматрају утемељивачима студија мира и који су њихови
кључни доприноси овој дисциплини?

9.

У каквом односу су студије мира и студије безбедности?

10.

Дефинишите насиље, његове основне типове и објасните на примеру каузални
правац логике насиља.

11.

Објасните како се оријенталистичка матрица културног насиља репродукује кроз
колонијализам и антисемитизам.

12.

Објасните како се оријенталистичка матрица културног насиља репродукује кроз
национализам и хуманитаризам.

13.

Шта је сукоб и како га објашњавају антрополошке, психолошке и социолошке
теорије?

14.

Како теорије људских потреба објашњавају сукобе?

15.

Како Џ. Бартон и Е. Азар објашњавају друштвене сукобе дугог трајања?

16.

Како се сукоби деле према узроцима и које су њихове основне одлике?

17.

Како се сукоби деле према актерима и које су њихове основне одлике?

18.

Како се сукоби деле према територији коју обухватају и које су њихове основне
одлике?

19.

На који начин концепт „нових ратова” објашњава промењену природу ратовања у
период након Хладног рата?

20.

Опишите трендове у трошковима наоружавања у периоду након Хладног рата.

21.

На који начин реализам и либерализам тумаче мир?

22.

На који начин марксизам и социјалконструктивизам тумаче мир?

23.

Користећи примере Махатме Гандија, Мартина Лутера Кинга и Нелсона Менделе
објасните допринос појединаца ненасилној борби и успостављају мира.

24.

Које су најважнији покрети и којим темама се баве у првом таласу развоја
мировних покрета (1950-1965)?

25.

Које су најважнији покрети и којим темама се баве у другом таласу развоја
мировних покрета (1965-1975)?

26.

Које су најважнији покрети и којим темама се баве у трећем таласу развоја
мировних покрета (1975-1990)?

27.

Које међународне организације, и на који начин, делују у прилог миру?

28.

Шта све подразумева превентивна дипломатија?

29.

На које начине УН могу постићи или наметнути мир?

30.

Објасните одлике и тенденције (генерације) у мисијама одржања мира.

31.

Шта све обухвата изградња мира?

32.

Која су три приступа помирењу и шта сваки од њих подразумева?

33.

Шта представља „одговорност за заштиту“?

34.

Шта је либерална изградња мира? Објасните на примеру како функционише овај
процес.

35.

Објасните основне обрасце и стратегије либералне изградње мира.

36.

Које су кључне критике либералне изградње мира?

37.

Шта су локална изградња мира и хибридизација мира?

38.

Објасните контекст у коме настаје концепт развоја.

39.

Објасните основне поставке теорија о развоју које долазе са Глобалног севера.

40.

Објасните основне поставке теорија о развоју које долазе са Глобалног југа.

41.

Набројте и објасните начине мерења развоја.

42.

Представите критику мерења развоја и алтернативне начине мерења развијености.

43.

Објасните либералну перспективу односа сукоба, мира и развоја.

44.

Објасните критичку перспективу односа сукоба, мира и развоја.

