
Табела 5.2. Спецификација предмета  

Спецификацију треба дати за сваки предмет из студијског програма.  
Студијски програм : Основне академске студије психологије 

Назив предмета: СТУДИЈЕ БРИТАНСКЕ КУЛТУРЕ 

Наставник/наставници: др Светлана Стојић, доцент 

Статус предмета: изборни (академско-општеобразовни) предмет 

Број ЕСПБ: 3 

Услов: Наставу могу похађати студенти Филозофског факултета који су након IV семестра положили 

испитe из Eнглеског језика 1 и Eнглеског језика 2 са најмањом оценом осам (8). 

Циљ предмета 

Упознавање специфичног културног контекста савремене Британије неопходног не само за употребу језика 

и изграђивање комуникативне компетенције, већ и за развој истраживачких и критичких способности 

студената, посебно на плану интердисциплинарних и компаративних проучавања. 

 

 

Исход предмета  

Похађање овог курса треба да оспособи студента да кроз критички и аналитички приступ, тумачи културни 

живот савремене Британије, уз рефлексиван приступ сопственом културном животу, и да резултате својих 

разматрања изрази кроз писани есеј или презентацију. 

 

 

Садржај предмета 

Теоријска настава 

Мултидисциплинарно проучавање културе савремене Британије од краја Другог светског рата до данас. У 

овом контексту појам културе дефинише се у најширем смислу као «целокупан начин живота једног 

народа». 

Различита теоријска разматрања појма културе; општи друштвени и културни контекст савремене 

Британије; митови и легенде, традиција и обичаји, социолингвистичка слика савремене Британије, 

друштвене класе, породица и животни стилови, род, масовни медији, филм, ликовне уметности, 

омладинске поткултуре. 

Практична настава  

 

 

 

Литература  

Stojić, S. (2011).  A View on Britain. Faculty of Philosophy, University of Belgrade. 

Stojić, S. (2019). Some Aspects of British Culture. Хрестоматија, скрипта, Филозофски факултет, Београд. 

 

 

Број часова  активне наставе  Теоријска настава: 2 Практична настава: 

Методе извођења наставе 

Настава из Студија британске културе одржава се у облику интерактивних предавања на енглеском језику 

уз пратећи визуелни материјал, презентација студената и дискусија којима се обухватаjу теме наведене у 

садржају предмета. 

 

 

Оцена  знања (максимални број поена 100) 



Предиспитне обавезе 
поена 50 

 
Завршни испит  поена 50 

активност у току предавања 10 писмени испит 50 

практична настава  усмени испт  

колоквијум-и 40 ..........  

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 

 


