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Услов:
Циљ предмета: Основни циљ предмета је да продуби знања из области теорије и социологије партија и избора, у
складу са савременим медодама истраживања и користећи различите приступе. Комбинују се истраживања
унутрашњих односа у партијама, њихове компетиције и динамичког односа партијског система. Посебно се
проучава теорија коалиција и састављања владе, као и партије у парламенту и влади. Обзиром на међуповезаност
изборних и партијских система, предмет се овим питањима бави како посебно, тако и њихов међусобни утицај, пре
свега утицај изборног система на партијски систем. Сагледавају се различити изборни системи и њихови исходи,
као и могућности дизајнирања оптималног система у складу са одговарајућим контекстом.
Исход предмета: Студенти ће лакше разумети и имати комплетније увид у социјалне и институционалне структуте
партијске и изборне политике. Након курса ће овладати највећим делом процедура парламентарне демократије са
политичким партијама као главним актерима
Садржај предмета: Теоријска настава 1. Партија као систем (процес управљања и одлучивања, систем моћи,
кадровска политика и избори) 2. Недемократски карактер односа у политичким партијама (лидерство, струје,
фракције, коалиције) 3. Партијски системи - институционални и социјално-културни утицаји 4. Социјални расцепи
и поље политике 5. Политичке фамилије и идеологије 6. Партијске фамилије и структура компетиције (левицадесница) 7. Деидеологизација партија – свеобухватне и картел партије 8. Партијски системи у транзиционим
друштвима – програми и идеологије 9. Партијске интернационале и европске федерације партија 10.Теорија
коалиција и састављање владе 11. Политичке партије и изборне стратегије 12. Политичке партије и јавне политике
13. Политичке консеквенце изборног система 14. Практична настава: Истраживачки рад
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