
Табела 5.2. Спецификација предмета  

 
Студијски програм: Мастер академске студије историје 

Назив предмета: ДРУШТВЕНА ИСТОРИЈА ЗАПАДНЕ ЕВРОПЕ У САВРЕМЕНОМ ДОБУ 

Наставник/наставници: Милан Ристовић 

Статус предмета: изборни 

Број ЕСПБ: 6 

Услов: Завршене основне студија и познавање једног страног језика 

Циљ предмета 

Упознавање са главним процесима и појавама друштвене 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  

Стручно оспособљавање студента да се користи основним аналитичким инструментаријем историјске 
методологије и  самостално користи изворе и литературу из проблематике. 

Садржај предмета 

Теоријска настава 

Курс је опште природе, посвећен неким од најважнијих процеса и појава које су обележиле историју 20. 

столећа између 1914. и 1990/1. Кроз 15 предавања, биће обухваћени, подељени на хронолошке и 

проблемске целине: период Првог светског светска рат, историја међуратне Европе и ваневропског света, 

Други светски рат, период „хладног рата“. Посебно ће бити разматрана питања друштвене историје 

(привредни трендови, утицај ратова и идеолошких „модела“ на европска друштва,, демографски трендови, 
и сл.). 

Практична настава  

вежбе 

Литература  

Лакер В, Европа после Другог светског рата, Београд 1991   

Монографије из историје Европе и појединих европских држава, страних и домаћих аутора.   

Mos, L. D., Istorija rasizma u Evropi, Beograd, 2005.   

Шмале, Волфганг, Историја европске идеје, Београд, 2002   

Kuljić, Todor, Fašizam. Sociološko-istorijska studija, Beograd 1988   

Андреј Митровић, Ангажовано и лепо, Београд 1983.   

Ерик Хобсбаум, Доба екстрема, Београд 2002   

C. F. Ware, Dvadeseto stoljeće 1-4, Zagreb 1969.   

Питер Калвокорези и Гај Винт, Тотални рат, Београд 1987. 

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

Методе извођења наставе 

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

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   
 

  


