
Табела 5.2. Спецификација предмета 

 
Студијски програм: Maстер академске студије историје 

Назив предмета: ВЛАДАРСКА ИДЕОЛОГИЈА СРПСКИХ ДИНАСТИЈА ПОЗНОГ СРЕДЊЕГ ВЕКА 

Наставник/наставници: Марко Шуица 

Статус предмета: изборни 

Број ЕСПБ: 6 

Услов: нема посебних предуслова 

Циљ предмета 

Стицање проширених знања о владарској идеологији српских династија позног средњег века у контексту 

српске државности и политичких збивања. Разумевање природе владарске идеологије различитих српских 
династија од друге половине 14. века па до краја српске средњовековне државности. 

Исход предмета  

Студент ће бити у стању да: 

- идентификује и анализира елементе и видове владарске идеологије Немањића и српских династија 
позног средњег века 

- анализира и пореди информације историјских извора различите провенијенције (документарни, 
наративни, нумизматички, визуелни/фреске и др.) 

- изводи закључке о начинима и историјском контексту манифестација владарске идеологије српских 
династија позног средњег века 

- пореди различита становишта историографије о природи владарске идеологије српских династија 

- донесе закључке утемељене на научним аргументима  

- примени научну методологију у креирању кратког истраживања и резултате саопшти у усменој, 
писаној или дигиталној форми 

Садржај предмета 

Теоријска настава 

Владарска идеологија Немањића, Континуитет владарске идеологије у пост немањићком периоду српске 

средњовековне државности. Начини остваривања везе са светородном владарском лозом српских 
династија. Контекст употребе владарске идеологије и династички ривалитети 

Практична настава  

Анализа историјских извора референтних за реконструкцију владарске идеологије српских династија 

позног средњег века – типологија и сазнајна вредност; истраживање везе и корена владарске идеологије и 
манифестација власти српских властеоских породица/династија (Мрњавчевић, Лазаревић, Бранковић) и 

њихово повезивање са неањићким традицијама на основу релевантних извора и резултата историографских 
истраживања. 
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Број часова  активне наставе Теоријска настава: 2 Практична настава: 2 

Методе извођења наставе 

Менторски рад; индивидуални рад, дијалошка метода, анализа извора и литературе, подстицање 
аргументованог изношења историјских закључака, употреба ИКТ 

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   
 


