
Табела 5.2. Спецификација предмета  

 
Студијски програм: Основне академске студије историје 

Назив предмета: ИСТОРИЈА СРПСКОГ НАРОДА У СРЕДЊЕМ ВЕКУ 1 

Наставник/наставници: Ђорђе Бубало, Марија Копривица 

Статус предмета: обавезан 

Број ЕСПБ: 9 

Услов: Нема посебних услова 

Циљ предмета 

Стицање знања о главним појавама и процесима историје српског народа – од досељавања Срба на Балкан 
до 1282. године. Овладавање знањима и вештинама за рад с одговарајућим изворима. 

Исход предмета  

Студент поседује знања о: 

- основним догађајима, процесима и појавама из историје Срба од 7. до краја 13. века;  

- основним елементима уређења и историје Византије, Бугарске и Угарске у том раздобљу; 

- црквеној организацији у српским земљама 

- методологији рада с изворима раног средњег века и са најважнијим српским изворима (житија и повеље) 

Садржај предмета 

Теоријска настава 

Теоријски треба савладати све оно што се из извора зна о српским династијама преднемањићког доба, За 

сваког владајућег члана династије треба изложити о њима све оно што је познато из извора, пратећи и 

родбинске везе са другим владарским кућама. Хронолошки је на другом месту долазак Стефана Немање на 

власт, успостављање власти династије Немањић, начин владавине, идеологија, спољна политика, 
породични односи итд. Прати се историја Српске земље у 13. веку, кроз преломне догађаје и деловање 

владара – стицање краљевства и архиепископије, удео у збивањима око обнове Византије, обнова 

рударства, проблеми наслеђивања престола и бочних грана династије итд. Упоредо с тиме праћење 
формирања босанске државе, њено уређење и борба за самосталност против насртаја Угарске.  

Практична настава  

Своди се поглавито на рад с изворима, стицање методолошких вештина за рад с византијским изворима за 
историју Срба до средине 12. века и са српским изворима, од времена Немањића.  
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Број часова  активне наставе Теоријска настава: 2 Практична настава: 2 

Методе извођења наставе 

Предавања, дијалошка метода, подстицање аргументованог и критичког мишљења, вежбања с изворима, 
дискусија, излагање на часу, менторски рад. 

Оцена  знања (максимални број поена 100) 

Предиспитне обавезе поена Завршни испит  поена 

активност у току предавања 10 писмени испит  

практична настава  усмени испит 60 

колоквијум-и 30 ..........  

семинар-и    
  


