
Табела 5.2. Спецификација предмета  

 
Студијски програм:  Мастер академске студије историје 

Назив предмета:  ЈУГОСЛАВИЈА И СВЕТ 

Наставник/наставници:  Љубодраг Димић, Мира Радојевић, Александар Животић 

Статус предмета: Изборни 

Број ЕСПБ:  6 

Услов: редовно похађање наставе, преузимање семинарских обавеза, положени колоквијум 

Циљ предмета: Продубљивање и ширење знања стечених на основним академским студијама историје о 

међународном положају и спољној политици југословенске државе у периоду између два светска рата, 

током Другог светског рата и у послератном раздобљу, уз усмеравање ка самосталном критичком 
вредновању различитих историјских извора и литературе.  

Исход предмета: Усвајање критичког мишљења о квалитету освојених знања, идентификовање 

неистражених питања и проблема међународног положаја, обављање самосталних истраживања и 

проучавања, представљених у првим научним радовима.  

Садржај предмета 

Теоријска настава 

Обухвата предавања и стручне разговоре о најзначајнијим питањима спољне политике међуратне и 

послератне југословенске државе: међународним условима настанка, најважнијим противницима њеног 

постојања, односу са балканским суседима и великим силама, одржавању традиционалних савезништава, 

тражењу нових спољнополитичких праваца, утицајима међународних чинилаца на унтрашњеполитичка 

дешавања, изазовима током Другог светског рата, проблему међународног признања револуционарног 

победника, ослону на Совјетски Савез, идеолошком и државном сукобу са чланицама Информационог 
бироа, тражењу „средње пута“ унутар подељеног света, покушајима чувања неутралне позиције, лидерству 

у покрету несврстаних...  

Практична настава      

Обухвата оспособљавање студената да развијају културу стручног дијалога, анализирају историјске изворе, 

вреднују постојећу литературу, критички размишљају о проучаваним проблемима, указују на неистражене 

теме и самостално истражују, а постигнуте истраживачке резултате саопштавају у школским 

историографским радовима, пратећи модерне методолошке правце. 

Литература 
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2. Ж. Аврамовски, Британци о Краљевини Југославији. Годишњи извештаји британског посланства 

у Београду 1921–1938, I-II, Београд 1986. 
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8. А. Животић, Југославија, Албанија и велике силе (1945-1961), Београд 2011. 
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Број часова  активне наставе Теоријска настава: 2 Практична настава: 2 

Методе извођења наставе 

Настава се одвија путем предавања, вежби, заједнички припремљених дискусија, колоквијума, рада на 

историјским изворима, индивидуалних консултација и вредновања почетних истраживачких сазнања. 

Оцена  знања (максимални број поена 100) 

Предиспитне обавезе 
поена 

 
Завршни испит  поена 

активност у току предавања 10 писмени испит   

практична настава 10 усмени испт    40 

колоквијум-и 30 ..........  

семинар-и 10   
  


