
Табела 5.1 Спецификација  предмета  на студијском програму докторских студија 

Назив предмета: Античка топографија и демографија у Србији 

Наставник/наставници: Мирослав Вујовић, Јелена Цвијетић 

Статус предмета: главни 

Број ЕСПБ: 10 

Услов: радно знање једног страног језика 

Циљ предмета 

Студент се упознаје са организационом структуром провинција, распоредом цивилних и војних насеља, тековинама 

античке традиције у модерној топонимији и стиче увид о сложеној демографској слици у римским провинцијама на тлу 

Србије. 

Исход предмета  

Полазник проширује знања о организацији, функционисању и демографији римских провинција на тлу данашње Србије. 

Садржај предмета 

Положај и однос протоисторијских и античких насеља и утврђења, (фортификације на дунавском лимесу, унутрашњем 

лимесу А.Пија, касноантичке фортификације за јединице типа псеудокомитатензис, утврђења уз путеве, руднике, 

клаузуре, шанчеви); предримске и римске комуникације; савремена топонимија – тезаурус античких реликција. 

Структура становништва у римским провинцијама на тлу Србије: аутохтоно становништво (Дакомизијци, Келти, Илири, 

Трачани) према гробним формама, надгробним споменицима, антропонимији, култовима, врсти одеће и накита; 

миграције становништва из суседних провинција и западних делова Царства; досељеници из Сирије (антропонимија, 

начин сахране, оловни саркофази, култ, војне јединице, непосредни досељеници из Палмире – Тибискума након губитка 

Дакије, уметност Палмире у Србији, гробнице ); малоазијских провинција (Битинија, Фригија, Киликија), Египта; 

пресељење сарматских енклава пре и за време Константина Великог; досељеници из доњеподунавских области. 
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Број часова  активне наставе Теоријска настава: 5 Практична настава 

Методе извођења наставе 

Предавања и дискусије 

Оцена  знања (максимални број поена 100) 

Усмени испит 1   

 


