
Табела 5.2. Спецификација предмета  

 
Студијски програм : Археологија – основне академске  студије 

Назив предмета: Неолит: економија и друштво 

Наставник/наставници: Бобан Трипковић 

Статус предмета: изборни 

Број ЕСПБ: 4 

Услов: 

Нема предуслова за слушање испита 

Циљ предмета 

сагледавање динамике друштвених односа у неолиту; - сагледавање нивоа интеракције неолитских 

заједница; - разумевање условљености друштвених односа и економских активности; - разумевање 

локалних и регионалних разлика у социоекономској пракси 

Исход предмета  

Студент познаје и у стању је да критички расуђује о облицима социоекономске организације неолитских 

заједница на основу материјалне културе. 

Садржај предмета 

Почетак неолита означио је промену у начину живота, култури и друштву праисторијских заједница. 

Током курса се, кроз неколико тематских целина, показује како су се ове промене манифестовале на 

подручју Мале Азије и европског континента. Теме курсева су: 1) улога неолитских иновација у развоју 

друштвене комплексности, 2) трговина и интеррегионална размена и 3) неолитско насеље и организација 

друштва. Нагласак је стављен на међусобну условљеност економских активности, одређеног типа насеља и 

друштвене организације. Током курса се користе примери на основу којих се студенти, кроз дискусију и 

размену ставова, оспособљавају за научну интерпретацију података. Сви студенти имају обавезу да 

учествују у тимском пројекту. Теме пројеката се одређују у договору са предавачем. 
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Број часова  активне наставе Теоријска настава:  2 Практична настава:  

Методе извођења наставе 

Настава се изводи комбиновањем различитих наставних техника, од предавања до индивидуалних и 

тимских пројеката. Захтева се активно присуство студената на курсу. 

Оцена  знања (максимални број поена 100) 

Предиспитне обавезе поена Завршни испит  поена 

активност у току предавања 25 усмени испит 50 

семинар-и 25   

 


