
Табела 5.2. Спецификација предмета  

Спецификацију треба дати за сваки предмет из студијског програма.  
Студијски програм: Мастер aкадемске студије етнологије-антропологије 

Назив предмета: Антропологија празника 

Наставник/наставници: проф. др Сенка Ковач 

Статус предмета: изборни 

Број ЕСПБ: 6 

Услов: не постоје предуслови  

Циљ предмета 

Да  студенти мастер програма на овом предмету продубе знања о празницима и буду 

оспособљени за теоријска и теренска истраживања празника. 
Исход предмета  

Очекује  се да ће студент по завршетку овог предмета  на Mастер  студијама моћи да објасни и 

систематизује  досадашња  научна сазнања о празницима и да покаже спремност  за откривање 

нових извора,  бити у стању да примени усвојена знања и спроведе самостално истраживање о 

празницима. 

Садржај предмета 

Теоријска настава 

У оквиру овог изборног предмета  студенти Мастер студија  упознају  се са  појмовним оквиром 

као и теоријско- методолошким приступима у проучавању празника. Празник се анализира  као 

део друштвеног времена и календара.   Издвојени су примери традиционалних празника - 

божићно-новогодишњи циклус празника и Слава, као и нових државних празника на почетку XXI 

века у Србији (Сретење-Дан државности и Дан примирја-11. новембар) .У оквиру ових примeра 

нових празника  анализира се: изумевање традиције, култура сећања, културно памћење, 

посредници културног памћења у јавној култури сећања и улога  празника у обликовању 

културног идентитета. У оквиру овог предмета пажња ће бити посвећена важном питању- на који 

начин празници ритмизирају ток времена у коме и свакодневица има своје место. 

 
Практична настава  
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Број часова  активне наставе 
Теоријска настава:  

4+1 
Практична настава:  

Методе извођења наставе : дискусионе групе, консултативна  настава, семинари 

Настава на предмету Антропологија празника одвија се кроз  активно учешће  студената на 

предавањима и вежбама у оквиру дискусионих група,  уз презентацију студентског истраживања.  
Оцена  знања (максимални број поена 100) 

Предиспитне обавезе поена Завршни испит  Поена 

активност у току предавања  писмени испит  

практична настава  усмени испт 50 

колоквијум-и  ..........  

семинар-и презентација пројекта 50   

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 
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