
Табела 5.1 Спецификација  предмета  на студијском програму докторских студија 

Студијски програм : Археологија – докторске студије 

Назив предмета: Метална доба југоисточне Европе 

Наставник/наставници: Марија Љуштина, Дубравка Николић 

Статус предмета: главни  

Број ЕСПБ: 10 

Услов: нема 

Циљ предмета 

Упознавање са традиционалним и савременим приступом у тумачењу настанка, развоја и комуникација између 

појединих млађих праисторијских култура на тлу југоисточне Европе, и стицање специјалистичких знања о 

појединим културама и појавама у бакарном, бронзаном и гвозденом добу. 

Исход предмета  

Оспособљеност студената да се самостално баве проучавањем материјалне и духовне културе у млађој 

праисторији југоисточне Европе, са специјалистичким нивоом знања о појединим културним феноменима. 

Садржај предмета 

У складу са испољеним индивидуалним интерсовањима студената, курс ће се бавити појединим феноменима у 

оквиру археологије V-I миленијума п. н. е. Кроз следеће тематске блокове вежбаће се критички став у техници 

научно-истраживачког рада: преглед водећих култура металних (бакарно, бронзано и гвоздено) доба са 

простора југоисточне Европе - традиција и иновација у анализи грађе и интерпретативним оквирима; насеља и 

становање; економске активности; транспорт и контакти; технолошке иновације: металургија бакра, бронзе, 

гвожђа; развој занатства; ратовање и ратничка опрема; друштвене трансформације у млађој праисторији; 

мобилност и миграције; друштвена стратификација; проблеми етницитета; праисторијске културе „варварске 

Европе“ насупрот цивилизацијама медитеранског света.  
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Број часова  активне наставе Теоријска настава: 5 Практична настава: 

Методе извођења наставе 

Индивидуализовани рад, прилагођен интересовањима студената; менторски систем савладавања градива, који 

укључује посебну пажњу посвећену академској писмености, вежбаној кроз израду семинарског рада и рада на 

расположивом археолошком материјалу 

Оцена  знања (максимални број поена 100) 

усмени/писмени испит 100 

 


