
Табела 5.2. Спецификација предмета  

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

Назив предмета: Национална етнологија и антропологија – Култура и насиље  

Наставник/наставници: Саша Недељковић 

Статус предмета: изборни 

Број ЕСПБ: 5 

Услов: Нема посебних услова 

Циљ предмета 

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

историјатом етно-антрополошких испитивања овог проблема 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  

Оспособљавање студената да самостално уочавају и препознају научне проблеме иѕ ове области, да их 

теоријски контекстуализују, да врше емпиријска истраживања и да резултате истраживања могу да 

презентују у научним часописима. 

Садржај предмета 

Теоријска настава  

Одређења појмова «култура», «насиље», «криминал», и појмовник сродних термина - Класификација 

насилних радњи, њихових узрока и фактора, и друштвених реакција на насилничко понашање - Досадашњи 

теоријски приступи проучавању насиља - Антрополошки приступ проучавању насиља - Методи научног 

прикупљања и обраде података у вези са насиљем. 

 

Практична настава  
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Број часова  активне наставе 
Теоријска настава:  

2 + 2 
Практична настава: 

Методе извођења наставе 

Предавања и вежбе. 

 

Оцена  знања (максимални број поена 100) 

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 

 


