
Табела 5.2. Спецификација предмета  
Студијски програм : Дипломске академске студије историје уметности - мастер 

Назив предмета: Античка и касноантичка уметност: увод у научно-истраживачки рад 

Наставник/наставници: др Бранка Вранешевић, ванредни професор 

Статус предмета: изборни предмет  

Број ЕСПБ: 6 

Услов: Студент мора да испуни услове прописане Статутом Филозофског факултета. 

Циљ предмета 

Упознавање студента са применом основних, теоријских, научно-стручних и стручно-апликативних 

знања у примени и изучавању проблема у оквиру изабране теме истраживања. Проучавајући 

литературу (примарну и секундарну) студент ће се упознати са научно-истраживачким радом из 

области теме истраживања античке и касноантичке уметности, чиме ће стећи неопходна знања и 

искуства у решавању научно-истраживачких проблема.  

Исход предмета  

Коначан исход предмета је да се студенти мастер студија оспособе да самостално, критички и са 

разумевањем приступају одабиру научно-истраживачког приступа релевантног за ужу област њиховог 

истраживања 

Садржај предмета 

У оквиру овог предмета студенти ће бити упознати са просторним, временским, теоријским и научно-

истраживачким концептима периода антике и касне антике на територији Римског царства. Јасно 

дефинисање проблема истраживања, дефинисање појмова и појмовне анализе, одређивање циљева 

истраживања, постављање хипотеза, основне методе научно-истраживачког рада, интерпретација 

података само су од неких приступа са којима ће се студенти упознати током похађања овог курса. 

 

Практична настава  

Практична настава подразумева мултидисциплинарни и интерактивни рад са студентима кроз вежбе, 

посету музејима, на терену и уз помоћ електронских база података. Тиме би се студенти оспособили 

да самостално планирају, истраже и реше научни проблем те финално презентују резултате својих 

истраживања. 
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Број часова  активне наставе Теоријска настава: 2х15 Практична настава: 2х15 

Методе извођења наставе 

Настава се изводи током осмог семестра на предавањима. 

Оцена  знања (максимални број поена 100)  

Предиспитне обавезе 
поена 

 
Завршни испит  поена 

активност у току предавања  писмени испит  



практична настава  усмени испит 100 

колоквијум-и    

семинар-и    

Начин провере знања могу бити различити наведено  у табели су само неке опције: (писмени испити, 

усмени испт, презентација пројекта, семинари итд...... 

*максимална дужна 2 странице А4 формата 

 


