
Табела 5.2. Спецификација предмета  

Спецификацију треба дати за сваки предмет из студијског програма.  

Студијски програм : Основне академске студије етнологије и антропологије 

Назив предмета: Народна религија Срба 

Наставник/наставници: Проф. др Данијел Синани, редовни професор и доц. Др Младен Стајић 

Статус предмета: обавезни 

Број ЕСПБ: 6 

Услов: без предуслова 

Циљ предмета  
Основни циљеви предмета јесу: стицање знања и развијање критичких ставова према етнографској грађи и теоријским приступима у проучавању народне 
религије;упознавање и разумевање народних веровања и обичаја, митова и легенди и анализа њиховог значаја, улоге и функције у традиционалном као и у 

савременом друштву; разумевање међусобне повезаности и утицаја народне и званичне религије;развијање критичког промишљања различитих верских 

традиција и верског плурализма у Србији; 

Исход предмета  

Студенти се обучавају за уочавање религијских појава и њихове повезаности и значења у ширем историјском и културном контексту;оспособљавање студената 

за самостално истраживање, разумевање и интерпретацију религијских феномена, као и за примену стечених знања у професионалној каријери. 

Садржај предмета   
Теоријска настава 

1. Одређење основних појмова у проучавању народне религије 

2. Извори за проучавање народне религије 
3. Досадашња истраживања 

4. Опште карактеристике народне религије 

5. Религијске представе 

a) Типови религијских представа 

b) Објекти религијских представа 

c) Урбана веровања  
6. Религијска пракса 

a) Пригодни ритуали 

b) Периодични ритуали 
c) Нови ритуали 

7. Истраживање и израда семинарског рада на изабрану или задату тему из области религијске праксе народне религије  

8. Теренско истраживање феномена из области народне религије, њихова анализа и интерпретација 
Практична настава  
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Број часова  активне наставе Теоријска настава: 2+2 Практична настава:  

Методе извођења наставе – предавања, бежбе 

Оцена  знања (максимални број поена 100) 

Предиспитне обавезе 
поена 

 
Завршни испит  поена 

активност у току предавања 20 писмени испит 50 

практична настава  усмени испт  

колоквијум-и  ..........  

семинар-и 30   

 


