
Табела 5.1 Спецификација  предмета  на студијском програму докторских студија 
Назив предмета: Антропологија света  
Наставник или наставници: проф. др Сенка Ковач 
Статус предмета: изборни 
Број ЕСПБ: 6 
Услов:не постоји предуслов  
Циљ предмета 
Да  студенти Докторских студија продубе  теоријска и практична знања о  методологији етнографских и антрополошких истраживања о другим 
културама- културама света, да буду упућени у преоцесе изградње антрополошког знања на терену на примерима који ће бити прилагођени теми 
докторске дисертације. 
Исход предмета  
Очекује  се да ће студент по завршетку овог изборног предмета  на Докторским  студијама моћи да објасни и систематизује научна сазнања о другим 
културама- културама света,  објасни динамичне процесе који прате теренска истраживања, покаже спремност  за откривање нових извора теоријских 
објашњења и   примени усвојена знања. 
Садржај предмета 
Теоријска настава 
У теоријско-метоголошком оквиру предмета  анализирају се на примерима- научни приступи у истраживању, тумачењу и грађењу антрополошких знања 
о другим културама- културама  света. Поред   светских  ауторитета, пажња ће бити посвећена и етнолозима и антрополозима- професорима 
Филозофског факултета у Београду,  који су  обликовали своја атрополошка знања о другим културама- културама света  у непосредном контакту са 
њима  и/или кроз  своја теоријска истраживања и антрополошке текстове.   
У другом делу предмета, пажња ће бити посвећена значају теренског рада и етнографије за антрополошку теорију, као и знања о другим културама- 
културама  света.  Сагледаће се антрополошко истраживање као друштвени однос,  потом изградња антрополошког знања, имајући у виду социјални 
контекст и интеракцију између истраживача и испитаника. На примерима евалуације  о истраживањима Маргарет Мид и Марсела Гриола, указаће се на 
значај и недостатке  поновљених истраживања у антропологији.  
Индивидуални рад са студентима докторских студија  на овом предмету  биће усмерен на израду семинарског рада и писања једног поглавља тезе. 
Практична настава  
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Број часова  активне наставе Теоријска настава: 6+0 Практична настава: 
Методе извођења наставе 
Предавања као и консултативна  индивидуална настава,  уз презентацију семинарског рада, односно рада на поглављу докторске дисертације. 
Оцена  знања (максимални број поена 100) 
Семинарски рад 50, усмени испит 50 

Начин провере знања могу бити различити : (писмени испити, усмени испт, презентација пројекта, семинари итд...... 
*максимална дужна 1 страница А4 формата 
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