
Табела 5.2. Спецификација предмета  
 

Студијски програм: Основне академске студије историје 

Назив предмета: ИСТОРИЈА СРПСКОГ НАРОДА У СРЕДЊЕМ ВЕКУ 2 

Наставник/наставници: Дејан Јечменица, Марко Шуица, Синиша Мишић 

Статус предмета: обавезни предмет 

Број ЕСПБ: 9  

Услов: Уписана одговарајућа година студија (или одговарајући семестар) на Одељењу за историју или на 

другим одељењима. Редовно похађање предавања и вежби, испуњавање предвиђених предиспитних 
обавеза. 

Циљ предмета 

Стицање знања о прошлости српског народа у позном средњем веку, од 1282. године до краја ХV века и 
вештина у раду са историјским изворима. 

Исход предмета  

Темељна знања о догађајима и процесима из историје српског народа у позном средњем веку, од 1282. 

године до краја ХV века, као и вештина у раду са историјским изворима, затим усменог и писменог 
излагања и преношења стеченог знања. 

Садржај предмета 

Теоријска настава се састоји од предавања кроз која се студенти упознају са догађајима и процесима из 
историје српског народа у средњем веку у периоду од 1282. године до краја ХV века. 

 

Практична настава се састоји од вежби на којима студенти кроз рад на историјским изворима преиспитују 

и продубљују претходно стечена знања. На такав начин се подстиче активно вежбање у методологији рада 

на изворима и стицање практичних знања. У том смислу предвиђен је заједнички и индивидуални рад на 
изворној грађи – читање, анализа, критика, утврђивање чињеница и доношење закључака. 

Литература    

Историја српског народа I–II, Београд 1981–1982.   

Историја народа Југославије I, Београд 1953.   

С. Ћирковић, Историја средњовековне босанске државе, Београд 1964.   

Историја Црне Горе II/1–2, Титоград 1970. 

М. Динић, Српске земље у средњем веку, Београд 1978. 

Број часова  активне наставе Теоријска настава: 2 Практична настава: 2 

Методе извођења наставе 

Предавања и вежбе уз активно подстицање развоја истраживачких способности сваког студента и 
развијање критичког мишљења. Интерактивна настава, презентације, дискусије и консултације. 

 

Оцена  знања (максимални број поена 100) 

Предиспитне обавезе 
поена 

 
Завршни испит  поена 

активност у току предавања 10 писмени испит  

практична настава  усмени испт 50 

колоквијум-и 30 ..........  

семинар-и 10   
 


