
 
Табела 5.2.Спецификација предмета 

 
Студијски програм :Археологија– мастер академске студије 

Назив предмета: Романизација и урбанизација 

Наставник/наставници: Мирослав Вујовић, Јелена Цвијетић 

Статус предмета: изборни 

Број ЕСПБ: 6 

Услов: радно знање једног страног језика 

Циљ предмета 

Студентима се предочава однос предримских и римских насеобина, утицај трговине, занатства, војног 

присуства и монетарне политике на формирање функционалне целине римских градова. 

Исход предмета  

Полазници курса су проширили знања стечена током основних студија; упознати су са распоредом и 

односом предримских насеобина и римских насеља – разлозима континуитета и дисконтинуитета; 

примерима новоизграђених насеља (градова), етапама урбаног развоја (пр. Сирмијума); структуром 

становништва у провинција према епиграфском материјалу и манифестацијама у археолошкој грађи.   

Садржај предмета 

Предримскасеоска насеља (континуитет или престанак живота 70-их година 1. века), формирање 

ветеранских поседа, организација перегриних цивитаса, почетак римског насељавања и улога трговаца у 

том процесу, улога војске, оптицај римског републиканског новца и ковања Аполоније и Дирахиона у 1. 

веку п.н.е.; престанак сахрањивања са оружјем као знак романизације; гробови са колима, гробни инвентар 

као потврда римског фунуса; надгробни споменици као израз романизације, аутохтоне тековине у накиту; 

bullae, жир и ленгерасте фибуле каоизраз ius italicus. 
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Број часова  активне наставе Теоријска настава: 2 Практична настава: 2 

Методе извођења наставе 

Предавања,дискусије, семинари 

Оцена  знања (максимални број поена 100) 

Предиспитне обавезе поена Завршни испит  поена 

  Усмени испит 100 

 
 
 
 


