
Табела 5.2. Спецификација предмета  

Спецификацију треба дати за сваки предмет из студијског програма.  
Студијски програм : Мастер академске студије: Држава друштво и транзиција 

Назив предмета:  Методологија са студијама историографије  
Наставник/наставници: проф.др Никола Самарџић и доц.др Харис Дајч 

Статус предмета: Изборни  

Број ЕСПБ: 6 

Услов Неопходно је познавање енглеског језика, као и коришћења Microsoft Office и електронских база 

часописа. 

Циљ предмета Унапређивање теоријских и методолошких знања неопходних за научноистраживачки рад у 

области научне историографије. 

Исход предмета  

Студенти треба да буду у стању да разумеју теоријске концепте и конкретне процесе повезане са 

интеракцијом образовања и политике у историјском, али и савременом контексту. 

Студенти ће стећи важан увид у основне појмове, типологију и главне поставке класичне и нове, студије 

образовања и њихов однос према политици. 

Садржај предмета  

Теоријска настава: Увод у методологију, Општа методологија (предмет и методе), Методологија историје, 

Извори методолошких сазнања,Методе истраживања, Научно испитивање (врсте и стратегија),Методи 

студије случаја, Завршни радови (мастер и докторски),Композиција научног рада (структура ),публиковање 

радова. Школа Анала. Практична настава: Посета неком од историјских архива и са онлајн базама. 

Литература  

Обавезна 

Андреј Митровић,Пропитивање Клио, Београд, 1996. 

Радован Самарџић, Писци српске историје, књ. 2, Београд, 1981. 

Робин Џ. Колингвуд, Идеја историје, Београд, 2003. / R.G. Collingwood, The Idea of History, White Press 2008. 
допунска литература 

Ричард Џ. Еванс, У одбрану историје, Београд, 2007. 

Милорад Екмечић, Размишљања о методлогији савремен историје, Историјски часопис 42-43 (1995-1996), 

331-371. 

Радован Самарџић, Писци српске историје, књ. 2, Београд, 1981. 

David Abulafia, Mediterranean History As Global History, History and Theory 50/2 (May 2011), 220-822. 

Број часова  активне наставе 4 Теоријска настава: 2 Практична настава: 2 

Методе извођења наставе 

Предавања, вежбе, практична настава 

Оцена  знања (максимални број поена 100) 

Предиспитне обавезе 
поена 

 
Завршни испит  поена 

активност у току предавања  писмени испит 50 

практична настава 25 усмени испт  

колоквијум-и  ..........  

семинар-и 25   

Начин провере знања могу бити различити наведено  у табели су само неке опције: (писмени испити, усмени 

испт, презентација пројекта, семинари итд...... 

*максимална дужна 2 странице А4 формата 

 


