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Др Срђан Перишић је дипломирао на Војној академији у Београду. Магистрирао је два пута на 
Факултету политичких наука у Београду. Прво, из научне области - Политичка теорија и 
методологија политичких наука, са темом: Либерализам као оганичење модерне демократије. 
Други магистарски је из области геополитике, на тему: Савремена геополитике Русије.  Докторирао 
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4. Научна интересовања:  
Политичка теорија, међународни односи и геополитика. Срђанов научни рад је посвећен 
истраживању наступа новог времена (постмодерне) и у њему значења либерализма, постполитике, 
са тежиштем на истраживању пракси у друштву, међународним односима и геополитици. 
Објављује текстове у научно–теоријским часописима водећих научних института у Србији. 
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