
Табела 5.2. Спецификација предмета  

Спецификацију треба дати за сваки предмет из студијског програма.  
Студијски програм : Основне студије етнологије и антропологије 

Назив предмета: Антропологија етницитета 

Наставник/наставници: Саша Недељковић, редовни професор / Марија Брујић, ванредни професор 

Статус предмета: Обавезни 

Број ЕСПБ: 6 

Услов: Нема посебних услова 

Циљ предмета Циљ предмета је да се студенти упознају са основним појмовима и проблемима у вези са 

етницитетом и национализмом, са историјатом етно-антрополошких испитивања етницитета и 

национализма у свету и код нас, са основним теоријама и најзначајнијим ауторима који су се овим 

проблемима бавили, као и да преко вежби практично овладају основним методима испитивања овог 

проблема које ће моћи самостално да примене. 

Исход предмета  

Да се студенти оспособе да самостално уочавају и препознају научне проблеме из ове области, да их 

теоријски контекстуализују, самостално истражују и да резултате истраживања презентују у научним 

часописима. 

Садржај предмета 

Теоријска настава 

-Одређења појмова “етнос”,“нација”, “етницитет”, “национализам”, "мањине", "миграције" и др - 

Класификација етничких група и нација - Досадашњи приступи проучавању етницитета и национализма -

Међуетнички/међунационални односи и процеси - Методи прикупљања и обраде података у вези са 

етничким/националним идентитетом. 

 

Практична настава 

Литература  

Андерсон, Б. 1998. Нација замишљена заједница, Београд: 10-150. 

Ђурђев Б, 1995. Послератно насељавање Војводине - методи и резултати демографске анализе насељавања 

Војводине у периоду 1945 - 1981, Нови Сад, Матица Српска: 10-90. 

Ериксен, Т.Х. 2004. Етницитет и национализам, Београд: 1-160. 

Јањић, Д. 1988. Речник националисте, Београд: 10-170. 

Љубоја Г, 1988. Савремене совјетске и западне теорије о етносу, у Социологија XXX бр.1: 97-116.  

Nedeljkovic, S, 2007. Cast, krv i suze: Ogledi iz antropologije etniciteta i nacionalizma, Beograd, Zlatni zmaj: 11-

35.  

Путиња, Ф./Ж.Стреф-Фенар, 1997. Теорије о етницитету, Београд: 10-100. 

Смит, А.Д. 1998. Национални идентитет, Београд, XX vek: 10-150. 

Број часова  активне наставе 
Теоријска настава:  

2+2 
Практична настава: 

Методе извођења наставе 

Предавања, вежбе и консултације 

 

Оцена  знања (максимални број поена 100) 

Обавезне предиспитне обавезе – А) Учешће у дискусији (критички осврти) – 1- 30 поена B) Испит – Испит 

усмени или писмени – 1- 70 поена 

Предиспитне обавезе 
поена 

 
Завршни испит  поена 

активност у току предавања 30 писмени испит 70 



практична настава  усмени испт  

колоквијум-и  ..........  

семинар-и    

Начин провере знања могу бити различити наведено  у табели су само неке опције: (писмени испити, 

усмени испт, презентација пројекта, семинари итд...... 

*максимална дужна 2 странице А4 формата 

 


