
Табела 5.2. Спецификација предмета  

 
Студијски програм: Основне академске студије историје 

Назив предмета: СРПСКО ЦАРСТВО – ИДЕОЛОГИЈЕ И УРЕЂЕЊЕ 

Наставник/наставници: Ђорђе Бубало 

Статус предмета: изборни 

Број ЕСПБ: 6 

Услов: Положени испити из предмета Историја српског народа у средњем веку 1 и Историја српског 
народа у средњем веку 2. 

Циљ предмета 

Стицање знања о главним идеолошким основама уздизања српске државе на царство и о његовом уређењу 

и деловању. Проучавање сложене, али краткотрајне историјске појаве кроз сучељавање идеја на којима је 
почивала и њихове примене у стварном животу. 

Исход предмета  

Студент поседује знања о:  

- Генези идеје о Српском царству;  

- Уређењу и функционисању Српског царства;  

- Царској идеологији на унутрашњем и спољном плану;  

- Одјеку идеје и стварности царства у потоњим вековима;  

- Царским повељама и Душановом законику као идеолошким средствима.  

Садржај предмета 

Теоријска настава 

О политичким, економским и идеолошким околностима, које су довеле до сазревања и остварења идеје о 
царству; преглед најважнијих збивања из времена Српског царства (1346–1371); упознавање са царским 

дужностима и деловањем као одразом царске идеологије и са сличностима и разликама у односу на 

византијску царску идеју. Анализа промена у дворском и административном уређењу, спољној политици, 
српско учешће у грађанском рату у Византији кроз призму византијске представе о српској царској круни.  

Практична настава  

Циљ је да студенти читањем српских царских аката (повељâ и законика) стекну представу о томе којим 

идеолошким средствима се царска идеологија пропагира. Нарочита пажња посвећује се оним одељцима у 

којима цар пропагира своју улогу као врховног извора правде, законодавца и војсковође. Читају се вести 

страних извора, византијских, млетачких, дубровачких и угарских да би се видело на који начин је српска 
царска титула прихватана код страних сила. 
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Број часова  активне наставе Теоријска настава: 2 Практична настава: 2 

Методе извођења наставе 

Предавања, презентације, тимски рад, дебата, читање и тумачење извора, менторски рад, настава на 
историјским локалитетима. 

Оцена  знања (максимални број поена 100) 

Предиспитне обавезе 
поена 

 
Завршни испит  поена 

активност у току предавања 20 писмени испит  

Припрема и излагање на часу 20 усмени испт 40 

колоквијум-и  ..........  

семинар-и 20   

 


