
Табела 5.2. Спецификација предмета  

Спецификацију треба дати за сваки предмет из студијског програма.  
Студијски програм : Етнологија и антропологија ОАС 

Назив предмета:  УРБАНА АНТРОПОЛОГИЈА 

Наставник/наставници:   Весна Вучинић Нешковић, редовни професор 

Статус предмета:  обавезни 

Број ЕСПБ:  6 

Услов:   За похађање овог предмета нису потребни посебни предуслови. 

Циљ предмета 

Предмет има три основна циља, и то: (1) увођење студената у главне проблеме којима се урбана 

антропологија данас бави у свету, (2) развијање зрелог научног размишљања и интелектуалне дискусије, 

засноване на анализи „урбанитета“, као и (3) подстицање на групно и самостално истраживање једног 

одређеног проблема. 

Исход предмета  

Студент треба да стекне знања и вештине, који ће му омогућити да разуме и истражује савремене урбане 

феномене и процесе. 

Садржај предмета 

 

Теоријска настава 

Предмет се бави различитим приступима примењеним у савременим истраживањима града у друштвеним 

и хуманистичким наукама, са посебним акцентом на урбаној антропологији. Студенти ће се најпре 

упознати са доминантним темама, теоријским правцима и методима у проучавању града. Предмет такође 

подразумева упознавање са етнографским студијама спроведеним широм света, а тиме омогућава 

компаративни, односно крос-културни приступ урбаним феноменима и процесима. Потом ће пажња бити 

усмерена на проучавање актуелних урбаних проблема у Србији, попут урбаног планирања и коришћења 

јавних простора, како у свакодневном животу, тако и у периодима кризе. 

 

Практична настава  
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Број часова  активне наставе   
Теоријска настава:    

2+2  
Практична настава:    

Методе извођења наставе: Предавања, вежбе; семинари, групни пројекти и индивидуално истраживање. 

Оцена  знања (максимални број поена 100) 

Предиспитне обавезе поена Завршни испит  поена 



 

активност у току предавања 0 писмени испит 40 

практична настава 30 усмени испт 0 

групни пројекти 30 ..........  

семинар-и 0   

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 

 


