
Табела 5.2. Спецификација предмета  
Спецификацију треба дати за сваки предмет из студијског програма.  

Студијски програм : Основне академске студије социологије 

Назив предмета: Антропологија рата 

Наставник/наставници: проф. др Нада М. Секулић 

Статус предмета: изборни 

Број ЕСПБ: 6 

Услов: нема 

Циљ предмета 

Упознавање са основним појмовима теорије и историје рата и специфичностима друштвеног положаја 
различитих друштвених група/категорија у рату. Разумевање карактеристика савремених ратова и узајамне 
повезаности друштвених промена и рата. 

Исход предмета  

Оспособљавање студената за разумевање значаја, утицаја и карактеристика савремених оружаних сукоба и 
ратова и познавање основних појмова који се односе на теорију рата: оспособљавање за самосталну 
анализу.  

Садржај предмета 

Теоријска настава  

На курсуће бити разматране следеће теме: место и значај рата у социологији и антропологији, појам 
легитимног и организованог насиља, однос теорије рата, доктрине, стратегије, појам геополитике; теорија 
праведног рата; револуције у наоружању и њихова повезаност са друштвеним променама и развојем; 
финансирање рата, нове теорије рата; медији и рат; ратна траума, грађански отпор; војник, маскулинитет и 
рат, жене и рат; деца и рат. анализа конкретних ратова. 

Практична настава   

У оквиру вежби спроводиће се самостална анализа једног савремног оружаног сукоба. 
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Број часова  активне наставе  Теоријска настава: 15x2 Практична настава:  15x2 

Методе извођења наставе 

предавања и аудиторне вежбе 

 



Оцена  знања (максимални број поена 100) 

Предиспитне обавезе 
поена 

 
Завршни испит  поена 

активност у току предавања 10 писмени испит  

практична настава 30 усмени испт 60 

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 

 


