
Табела 5.2. Спецификација предмета  
 

Студијски програм: Мастер академске студије историје 

Назив предмета: ВИЗАНТИЈА И ЦАРИГРАД У ДОБА КОМНИНА 

Наставник/наставници: Влада Станковић, Драгољуб Марјановић, Лариса Вилимоновић 

Статус предмета: изборни 

Број ЕСПБ: 6 

Услов: Уписане мастер студије. 

Циљ предмета  

Разумевање промена које је владавина династије Комнина (1081–1185) донела унутрашњој структури и 

начину функционисања Византијског царства, али и престоници Цариграду у којој су Комнини изградили 
бројне, дубоко специфичне задужбине. 

Исход предмета  

Усвајање знања о новом начину функционисања Византијског царства од времена Комнина и политичком 
и идеолошком значају њиховог ктиторства у Цариграду које је оставило важне последице на ктиторску 
активност Немањића 

Садржај предмета 

Теоријска настава 

Након само две деценије владавине цара Алексија Комина (1081–1118), род Комнина је успео да обједини 

у својим оквирима све најважније аристократске породице у Византији, на тај начин заувек променивши 
структуру византијског друштва и зауставивши његову вертикалну покретљивост по којој се Византија 

упадљиво издвајала од осталих средњовековних држава. Свевласт рода Комнина условила је пораст 

унутрашњег ривалства његових чланова које је један од најбољих израза нашло манастирским 

задужбинама царева и царица у Цариграду, које су промениле изглед византијске престонице, као и у 

бројним нарученим литерарним делима, која ова епоха обилује и који ће бити представљени и анализирани 
у оквиру овог предмета. 

Практична настава  

Практична настава подразумева упоредну анализу наративних извора и најистакнутијих Комнинских 
задужбина. 

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

Методе извођења наставе 

Настава ће бити комбинација предавања уз активно учествовање студената и мултимедијалних 
презентација Комнинског Цариграда. 

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 20 ..........  

семинар-и 20   
 

  


