
Табела 5.2. Спецификација предмета 

 

Студијски програм: Мастер академске студије историје 

Назив предмета: ИСТОРИЈА СРПСКОГ НАРОДА У 18. ВЕКУ 

Наставник/наставници: Сузана Рајић, Урош Шешум 

Статус предмета: изборни 

Број ЕСПБ: 6 

Услов: Редован упис дипломских академских студија мастер 

Циљ предмета 

Упознавање студената са главним токовима српске историје u 18. веку, са акцентом на везе које су у овом 

столећу постојале међу Србима под влашћу Хабзбуршке монархије, Османског царства и Млетачке 

републике. На овај начин студенти усавршавају знања стечена на основним академским студијама, чиме 

развијају основу за развој критичког мишљења и креативних вештина. 

 

Исход предмета  

Oвладавање знањима из српске историје у током 18. века што омогућава креативну примену темељних и 

специфичних академских знања и креативних вештина. 

 

Садржај предмета 

Теоријска настава 

Предавања о прошлости Срба у три државе – Хабзбуршкој монархији, Османском царству и Млетачкој 

републици. Неопходна пажња ће бити посвећена покушајима nа збацивање османске власти, како на 

подручју Смедеревског санџака, тако и на простору Црне Горе. У вези са српском прошлошћу у 

Хабзбуршкој монархији студенти ће проширити своја знања о изградњи српских институција и политичкој 

борби за стицање територије, као и колективних политичких права. Срби у Млетачкој републици биће 

приказани кроз напоре за формирање и очување њиховог идентитета. 
 

Практична настава  

Вежбе, рад на историјским изворима.  
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Број часова  активне наставе Теоријска настава: 2 Практична настава: 2 

Методе извођења наставе 

Настава обухвата предавања, вежбе, индивидуалне консултације, дискусије, самосталне анализе 

литературе, конципирање истраживачког рада.  

 

Оцена  знања (максимални број поена 100) 

Предиспитне обавезе 
поена 

 
Завршни испит  Поена 

активност у току предавања  писмени испит  

практична настава  усмени испит 70 

колоквијум-и  ..........  

семинар-и 30   
  


