
Табела 5.2. Спецификација предмета 

 
Студијски програм: Мастер академске студије историје  

Назив предмета: ПОЛИТИЧКА ИСТОРИЈА ЗАПАДНЕ ЕВРОПЕ У 20. ВЕКУ 

Наставник/наставници: Милан Ристовић 

Статус предмета: изборни 

Број ЕСПБ: 6 

Услов: Нема посебних услова 

Циљ предмета 

Упознавање са главним процесима и појавама политичке историје западне Европе (од 1. светског рата до 

краја 1990.тих) и стварање код слушаоца-кандидата методолошке и фактографске основе за самостално 
истраживање теме из ове области. 

Исход предмета  

оспособљеност за фактографско, концептуално и проблемско разумевање, анализу и обраду научних 
проблема, процеса и појава из савремене друштвене историје. 

Садржај предмета 

Теоријска настава 

Политичка историја западно европских држава од Првог светског рата до краја хладног рата са тежиштем 

на  процесима и појавама који су обликовали најистакнутије феномене овог периода. Европске државе у 

Првом и Другом светском рату: окупациони и савезнички системи, покрети отпора и колаборација,  
холокауст; ка новој карти послератне Европе. 

Праћење главних појава и процеса европске историје у времену хладног рата; од немачког питања до 

отварања процеса европске интеграције; Обнова  западноевропске привреде и њен успон; утицаји и правци 
друштвених и политичких промена и њихова динамика. 

Практична настава  

Вежбе 

Литература  

Mazower, Mark, Dark Continent. Europe’s Twentieth Century, New York, 2000.   

Berghan, V.R., Modern Germany. Society, economy and politics, New York, Melbourne, Sidney, 1987. Kuljić, 
Todor, Fašizam. Sociološko-istorijska studija, Beograd 1988   

Cobban, Alfred, A History of Modern France, vol. 3 1871-1962, London, 1965   

P. Kalvokorezi- Vint, G, Totalni rat, Beograd, 1987.   

Šabo, Frederik, Savremena Italija (1918-1948), Beograd, 1978   

Gedis L. J. Hladni rat, Beograd, 2003.   

Лакер В, Европа после Другог светског рата, Београд 1991   

Шмале, Волфганг, Историја европске идеје, Београд, 2002   

Mitrović Andrej, Vreme netrpeljivih, Beograd, 1974. 

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

Методе извођења наставе 

Предавања, активна настава, панел дискусије и стручни разговори (са домаћим и гостујућим предавачима), 
активан рад са изворима, консултације 

Оцена  знања (максимални број поена 100) 

Предиспитне обавезе 
поена 

 
Завршни испит  поена 

активност у току предавања  писмени испит  

практична настава  усмени испт 60 

колоквијум-и  ..........  

семинар-и 40   
  


