
Табела 5.1 Спецификација  предмета  на студијском програму докторских студија 

Назив предмета: ЈУГОСЛОВЕНСКА ДРЖАВА И ЊЕНЕ ЕЛИТЕ 

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 Југословенска држава и њене елите. 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, уочавање значаја друштвених елита и њихове историјске улоге и одговорности.  

 

Садржај предмета 

 

Настава обухвата анализу порекла и историјске улоге различитих типова друштвених елита (политичке, 

интелектуалне, економске, војне, верске, научне, просветне, техничке...), њихову условљеност стањем у 
друштву, односу према држави, разумевању многоструких друштвених проблема, доприносу политичкој, 

друштвеној и интелектуалној клими у друштву, утицају на свеобухватни развој заједнице. 

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

литератури која говори о друштвеним елитама. Предвиђено је да кандидати критички износе своје ставове, 

полемишу, воде креативни дијалог са онима који мисле подједнако као и они или заступају различите 

погледе на прошлост. Намера је да се додатно проширује постојеће знање студената докторских студија, 

развија способност за самостални научни рад, подстиче самостално критичко мишљење, пишу научни и 

стручни радови путем којих ће студенти докторских студија бити у могућности да искажу своје знанје и 

стручни квалитет. 

 

Препоручена литература  

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

класичним историјским студијама, збиркама и зборницима грађе, 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) 
 
 


