
Табела 5.2. Спецификација предмета  

 

Студијски програм : Археологија – Основне академске студије археологије  

Назив предмета: Методологија археозоолошких истраживања I 

Наставник/наставници: Весна Димитријевић, Соња Вуковић 

Статус предмета: изборни 

Број ЕСПБ: 4 

Услов: Положени испит из предмета Археозоологија I  

Циљ предмета 

Упознавање са основним методама анализе животињских остатака са археолошких налазишта, као што су 

археозоолошка одредба, тафономска анализа, биометријскa анализa, одредба старости и пола, 

квантификација археозоолошких података; упознавање са протоколима и базама података, који се користе 

приликом бележења археозоолошких података; упознавање са начинима презентације резултата 

археозоолошке анализе; упућивање у самостални истраживачки рад.  

Исход предмета  

Стицање практичног искуства у анализи археозоолошког материјала; разумевање интерпретативног 

потенцијала резултата археозоолошких анализс; стицање вештина у презентацији резултата самосталног 

истраживања. 

Садржај предмета 

Током курса студенти се упознају са основним методама археозоолошке анализе, односно са поступцима, 

који се примењују током проучавања животињских остатака са археолошких налазишта. Кроз теоријску 

наставу и практичан рад на археозоолошком материјалу, студенти се упознају са примарним методама 

археозоолошке анализе (таксономска одредба, одредба дела скелета, прикупљање метричких података, 

бележење трагова тафономских процеса и др.), али и аналитичким поступцима, који се користе у 

археозоолошкој анализи (квантификација података, одредба индивидуалне старости и пола, и др.), као и са 

начинима презентације резултата истраживања. У оквиру практичне наставе, након завршетка 

археозоолошке анализе, студенти приступају изради самосталних извештаја.  
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Број часова  активне наставе Теоријска настава:  1 Практична настава: 4 

Методе извођења наставе 

Предавања, практичан рад на археозоолошком материјалу, унос података у базу података, израда извештаја 

о археозоолошкој анализи. 

Оцена  знања (максимални број поена 100) 

Предиспитне обавезе поена Завршни испит  поена 

активност у току предавања 10 Есеј 30 

извештај о археозоолошкој 

анализи 
40 Испитни тест 20 

 


