
Табела 5.2. Спецификација предмета  
 

Студијски програм: Основне академске студије историје 

Назив предмета: ИСТОРИЈА ГЛОБАЛИЗАЦИЈЕ 

Наставник/наставници: Дубравка Стојановић 

Статус предмета: обавезан 

Број ЕСПБ: 5 

Услов: Положени сви испити са прве године студија 

Циљ предмета 

Циљ предмета је проучавање савремене историје Кине, Јапана, Индије, Аустралије, Канаде, Африке и 

Латинске Америке. Нагласак се ставља на међународне односе, али се проучава и светска економија, 
промене у друштву, култури и историја идеја. Глобализација се третира као дуг историјски процес  који је 

започео с периодом империјализма 80их година 19 века, када се европске империје повезале свет у 

јединствене политичке блокове и светску трговину, да би наредни догађаји (Први светски рат, Економска 
криза, Други светски рат, Хладни рат) потврдили повезаност света. 

Исход предмета  

Студенти ће стећи знања о највећим државама света с чијом се историјом нису сретали на претходним 

нивоима образовања због евроцентричног приступа историји. Стећи ће и представу о њиховим међусобним 

везама од 19 века до данас, пратећи главне процесе који су повезивали свет. Стећи ће знања о томе како у 
процесима глобализације догађаји чак и у најудаљенијим деловима света утичу на све друге. 

Садржај предмета 

Теоријска настава 

На предавањима се креће од 1914. године и првог извесно светског догађаја, да би свако наредно 

предавање показивало како је свет постајао „све мањи“ током 20. века. Распоред предавања: 

Империјализам; Први светски рат; Први светски рат; Смиривање у двадесетим годинама; Преокрет у 

тридесетим; Други светски рат; Други светски рат; Почетак Хладног рата; Заоштравање педесетих; Детант; 
Нове кризе осамдесетих; Крај Хладног рата; Од униполарног ка мултиполарном свету? 

Практична настава  

Вежбе прате теме с предавања. Студенти праве Power point презентације којима илуструју теме обрађене на 
предавањима, посебно показујући географске и историјске карте. 

Литература  

Уџбеник: Дубравка Стојановић, Рађање глобалног света, 1885-2015, Београд 2015. 

Допунска литература:  

W. Keylor, The Twentieth Century World. An International History, Oxford 2001. 

J. Young, J.Kent, International Relations since 1945, Oxford 2003. 

W. Keylor, A World of Nations, The international order since 1945, Oxford 2009. 

O.A. Vestad, Globalni hladni rat, Beograd 2014. 

Број часова  активне наставе Теоријска настава: 1 Практична настава: 2 

Методе извођења наставе 

Нагласак се ставња на студентске презентације и есеје у којима илуструју и анализирају најважније 
догађаје који су одредили савремену историју ваневропског света. 

Оцена  знања (максимални број поена 100) 

Предиспитне обавезе 
поена 

 
Завршни испит  поена 

активност у току предавања 20 писмени испит  

практична настава 20 усмени испт 30 

колоквијум-и 30 ..........  

семинар-и    
 


