
Табела 5.2. Спецификација предмета  

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

Назив предмета: Национална етнологија и антропологија – Политика  

Наставник/наставници: проф. др Владимир Рибић 

Статус предмета: изборни 

Број ЕСПБ: 5 

Услов: нема услова 

Циљ предмета 

Циљ предмета је да пружи теоријску основу за критички и аналитички приступ проблемима наведеним у 

садржају предмета. 

 

Исход предмета  

Оспособљеност студената да, из антрополошке перспективе, самостално промишљају и анализирају 

политичке феномене и проблеме наведене у садржају предмета. 

 

Садржај предмета 

Теоријска настава 

Овај предмет је посвећен политичким проблемима са којима се, током распада Југославије и након њега, 

Србија суочила: национална интеграција, дефинисање политичког система, рат и друго. Такође,разматрају 

се и политичке стратегије којима су се различити политички актери у Србији служили приликом решавања 

ових проблема. 

 

Практична настава  
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Број часова  активне наставе 
Теоријска настава:  

2+2 
Практична настава: 

Методе извођења наставе 

Предавања и вежбе, на којима се разматрају релевантни проблеми и литература, уз активно учешће 

студената. 

Оцена  знања (максимални број поена 100) 

Предиспитне обавезе поена Завршни испит  поена 

активност у току предавања  писмени испит  

практична настава  усмени испт 70 

колоквијум-и  ..........  

семинар-и 30   

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 

 


