
Табела 5.2. Спецификација предмета  

Спецификацију треба дати за сваки предмет из студијског програма.  
Студијски програм : Етнологија и антропологија (основне студије) 

Назив предмета: Политичка антропологија 

Наставник/наставници: проф. др Слободан Наумовић 

Статус предмета: Обавезни 

Број ЕСПБ: 6 ЕСПБ 

Услов: Испуњен услов за упис треће године основних студија етнологије и антропологије 

Циљ предмета 

Политичка антропологија, односно антропологија политике пружа један од  важних кључева за разумевање 

процеса који се одвијају у савременом свету. Настава на овом нивоу студија има два основна циља. Први 

циљ је да се кроз разне облике активности студенти подстакну да овладају основним појмовима и типовима 

приступа једне релативно младе, али брзо растуће антрополошке дисциплине, која добија све већи значај у 

данашњем високо политизованом свету због тога што пружа увиде који надилазе институционалистичке, 

културно-детерминистичке и евроцентричке погледе на политички живот. Од студената се очекује да 

активно усвајају и прилагођавају савремено виђење политичке антропологије и антропологије политике, 

које доприноси уравнотеженом разумевању динамике политичког живота у условима транзиције, 

глобализације, неолиберализације, растакања државног суверенитета и наднационалних интеграција. Други 

циљ је да се студенти оспособе да активно размишљају, уочавају, ваљано постављају, а у одређеном броју 

случајева и самостално решавају научне проблеме користећи теорије и методе неколико сродних наука које 

се баве проучавањем политике, као и да тим активностима приступају на непристрасан и одмерен начин, 

чак и онда када се ради о појавама које код њих могу изазвати јаке емоције и веома личне одговоре.  

 

 

 

Исход предмета  

Након похађања програма предмета студенти треба да су у стању да разумеју и правилно користе кључне 

појмове политичке антропологије и антропологије политике; Треба да су упознати са основним ауторима, 

делима и теоријским оквирима савремене политичке антропологије; Треба да су у стању дау оквиру својих 

задатака  примене основне методе анализе са којима ће се упознати током предавања; Треба да су у стању 

да самостално анализују примере из политичког живота свог и других савремених друштава, и да у писаној 

форми на јасан и прецизан начин изразе резултате својих анализа.   

 

 

Садржај предмета 

Теоријска настава 

Садржај предмета чине две самосталне, али међусобно повезане тематске целине. У оквиру прве тематске 

целине одређује се место политичке антропологије у систему наука о политици, нуди кратак историјат 

дисциплине, и представљају неке од значајнијих тема класичне политичке антропологије (Место политичке 

антропологије у систему наука о политици и кратка историја дисциплине; Врсте прединдустријских 

политичких система: скупине, племена, поглавиштва и традиционалне државе; Сегментарна племенска 

организација и политички значај сродства; Политички савези, сукоби и рат у прединдустријским 

друштвима;  Моћ рода и род моћи: политички аспекти мушкости и женскости у традиционалним 

друштвима; Митови, симболи, ритуали: религија у политици; Видови традиционалних држава и логика 

настанка модерних држава). У оквиру друге тематске целине, студенти се упознају са основама 

антропологије политике савремених друштава, при чему се инсистира на важности сарадње између 

различитих наука које се баве политичким животом у таквим друштвима (политичка филозофија, 

политичке науке, правне науке и политичка социологија), као и на компатибилности њихових резултата са 

савременом антропологијом политике (Џ. Винсент). У оквиру друге целине обрађују се следеће теме: 

Развој светског система, рани и развијени колонијализам и постколонијализам; Модерност, пост-модерност 

и глобализација: судбина савремене националне државе; Процеси демократизације и постсоцијалистичка 



транзиција; Политизација савременог друштва: друштвени покрети и културна политика; Универзализам, 

људска права и облици њиховог оспоравања; Постнационална констелација, европске интеграције и обнова 

глобалних империја. 

 

Практична настава  
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Број часова  активне наставе 
Теоријска настава: 

2+2 
Практична настава: 

Методе извођења наставе 

Настава се остварује кроз предавања, вежбе и радионице. У оквиру предавања презентују се основне 

информације о проблемима од значаја за предмет, и указује се на теоријске приступе, ауторе и дела који 

могу да омогуће њихово разумевање и вредновање. Главно тежиште наставног процеса пребацује се на 

вежбе и радионице, у оквиру којих се пружа простор за активно учествовање студената, како у преношењу 

и анализи постојећих знања (преко аналитичких приказа), тако и у самосталном истраживању и 

заједничком критичком преиспитивању остварених резултата (кроз израду и презентацију индивидуалних 

и групних семинарских радова). Саставни део вежби и радионица чине пројекције и дискусије о 

документарним и играним филмовима, емисијама и другим визуелним материјалима који су тематски 

повезани са програмом и садржајем курса. 

 

Оцена  знања (максимални број поена 100) 

Предиспитне обавезе 
поена 

 
Завршни испит  поена 

активност у току предавања 10 писмени испит  40 (или) 



практична настава  усмени испт 40 (или) 

колоквијум-и 30 ..........  

семинар-и 20   

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 

 


