
Табела 5.1 Спецификација  предмета  на студијском програму докторских студија 

Назив предмета: ЈУГОСЛАВИЈА И МЕЂУРАТНИ СВЕТ 

Наставник или наставници: Мира Радојевић,  Љубодраг Димић, Александар Животић 

Статус предмета: изборни 

Број ЕСПБ: 10 

Услов: Редован упис докторских академских студија историје 

Циљ предмета  

Проширивање већ усвојених знања из предмета Југославија и међуратни свет. Савлађивање релеване 

литературе, рад на архивским изворима и објављеној грађи, критичко вредновање постојећих знања, 

теоријско-методолошко приступање истраживачким проблемима и исказивање сопственог научног 

мишљења.  

 

Исход предмета  

Формирање научног мишљења, способност вођења стручног дијалога и критичког односа према постојећој 

литератури, формирање историјског мишљења, савлађивање извора и литературе, савлађивање техника 

истраживачког рада. 

 

Садржај предмета 

 

Настава обухвата анализу спољне политике југословенске државе, њену условљеност стањем у 

међународним односима и приликама у земљи, разумевање ратних пријатељстава и изнуђених 

супарништава, сагледавање односа који су условљени променама на међународном плану 20-их и 30-их 

година ХХ века. Посебна пажња биће посвећена великим европским и ваневропским силама, суседним 

државама, чланицама савеза којима је припадала и југословенска држава (Мала антанта, Балкански пакт), 

улози личности у креирању и реализовању споњне политике.  

Настава обухвата рад на историјским изворима, објављеној грађи, периодици и историографској 

литератури која говори о спољној политици југословенске државе. Предвиђено је да кандидати критички 

износе своје ставове, полемишу, воде креативи дијалог са онима који мисле подједнако као и они или 

заступају различите погледе на прошлост. Наамера је да се додатно развија способност кандидата за 

самостални рад, подстиче самостално критичко мишљење, пишу научни и стручни радови путем којих ће 

студенти докторских студија бити у могућности да искажу своје знање и стручни квалитет, самостално 

анализира литература и уочава све оно што је изворно и садржајно ново. 

 

Препоручена литература  

Избор литературе на докторским студијама врши се у договору ментора и кандидата, а темељи се на 

класичним историјским студијама, иновативним монографијама и савременој научној литератури. 

 

Број часова  активне наставе Теоријска настава:5 Практична настава: 0 

 

Методе извођења наставе 

Предвиђено је следеће: предавања, заједничка и индивидуална истраживања, самостални рад на 

различитим типовима историјских извора, индивидуалне консултације и међусобна размена стечених 

искустава, стручних информација и научног знања. 

 

Оцена  знања (максимални број поена 100) 

Семинарски рад (40 поена), усмени испит (60 поена) 
 

 


