
Табела 5.1 Спецификација  предмета  на студијском програму докторских студија 
Назив предмета: Антропологија миграција  
Наставник или наставници: др.  Марија Брујић (рођ. Крстић), виши научни сарадник 
Статус предмета: изборни 
Број ЕСПБ: 6, 00 
Услов: Услов за излазак на испит је предат семинарски рад који је оцењен и одобрен од стране предметног наставника. 
Семинарски рад се предаје у електронској форми и то најкасније до краја другог семестра. Радови послати после 
назначеног рока се неће прихватати. Семинарски рад који је враћен на дораду мора да се преда поново најкасније седам 
дана пре термина испита. Накнадно предати радови се неће признавати за дати испитни рок. 
Циљ предмета 
Циљ је да докторанд стекне најважнија знања; овлада теоријско-методолошким апаратом о миграцијама унутар Европе; 
и развије критичко мишљење на основу чега би могао да објасни одређене миграцијске феномене у Европи; и да 
суверено спроводи анализу, теренска истраживања и пише и објављује релевантне научне радове о датом феномену.  
Исход предмета  
Исход предмета је разумевање савремених миграција у Европи и оспособљавање докторанда да спроведе самостално 
истраживање релевантне тематике које ће резултовати семинарским радом. Семинарски рад ће накнадно докторанд 
моћи да прилагоди форми научног чланка или преправи у поглавље дисертације.  
Садржај предмета 
Теоријска настава 
Овај предмет представља садржински продужетак курса Антропологија миграција на мастер студијама и организован 
је као виши ниво разумевања и, сходно томе, могућности тумачења миграцијских феномена с фокусом на миграције ка 
Европској унији и унутар ње. Предмет се састоји из два дела: уводног (теоријско-методолошког) и аналитичког. У 
оквиру уводног дела, докторанду ће бити понуђен велики избор литературе који би га упутио у најважније теоријске 
приступе и критичка промишљања о миграцијским феноменима с фокусом на Европу (нпр. типови и врсте миграција, 
историјско-политичка перспектива о миграцијама, „тврђава Европа“, европски идентитет, савремене нерегуларне 
миграције, секуритизација и азилни систем) и методолошких алатки за прикупљање и анализу података (посматрање са 
учествовањем, дубински интервју, животне приче миграната). У аналитичком делу биће објашњени и интерпретирани 
релевантни примери миграција у Европи који би последично представљали оквир при истраживању одређеног 
миграцијског феномена докторанда.  
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Број часова  активне наставе  Теоријска настава:  

6+0  
Практична настава: 

Методе извођења наставе 
Предавања. Настава је консултативна, индивидуална и прилагођена теми докторске дисертације сваког докторанда. 
Одвија се у другом семестру.  
Оцена  знања (максимални број поена 100) 
Кандидат је у обавези да напише семинарски рад као условну предиспитну обавезу. Испит је усмени и укључује 
разговор о релевантној литератури (прилагођеној истраживању докторанда) и одбрану семинараског рада пред 
предметним наставником. 
Семинарски рад: 70 бодова (70% коначне оцене); усмени испит: 30 бодова (30% коначне оцене) 
*максимална дужна 1 страница А4 формата 

 


