ПОЛИТИЧКА ИСТОРИЈА БАЛКАНА 1
ОПШТЕ ИНФОРМАЦИЈЕ
Тип предмета

академско-општеобразовни

Одговорни наставник

др Предраг Мутавџић, ванредни професор

Наставу изводи

др Предраг Мутавџић, ванредни професор

Трајање курса

1 семестар
За групу 28

Статус предмета

изборни
За остале студијске групе
изборни

Семестар у ком се настава изводи
Недељни фонд часова:

зимски
2

Предавања

/

Вежбе

Број ЕСПБ

3 (три)

Предуслов за слушање курса

нема

Предуслов за полагање испита

нема
САДРЖАЈ КУРСА

Садржај
предмета
(теоријска
настава)

У оквиру овог предмета обрађује се само једна тематска целина под
општим насловом БАЛКАНСКИ УСТАНИЦИ.

Главни циљ предмета је да се студенти оспособе за даље самостално
истраживање

и

проучавање

заједничке

савремене

историје

свих

балканских народа у периоду од 1453. године до стварања независних
држава. Поред тога, студенти:
1. знаће како да правилно користи сву доступну литературу,
Циљ

2. самостално ће приступити проширењу постојећих знања,
3. стицаће нова знања и сазнања,
4. поред стручних компетенција, овај студијски програм подстиче

предмета

и развој аналитичког, критичког и самокритичког мишљења
1

код студената,
моћи ће да у решавању интеркултурних и друштвено-политичких
питања приступе интердисциплинарно и свестрано.
Путем предавања и дискусија на часу, студенти ће стећи нова и продубити
Исход

постојећа знања о ранијим облицима балканске сарадње која ће им
омогућити да боље разумеју и прате императиве савремених токова

предмета

сарадње на Балкану као и потребу за даљим интеграцијама балканских
народа. На тај начин студенти заокружују своја сазнања закључно са
првом половином 19. века.

Препоручена обавеза свим студентима је редовно похађање наставе.
Обавезе

Према Закону о високом образовању (члан 87), сваки студент, без обзира
на свој тренутни статус (буџет или самофинансирање), има и моралну

студената

дужност и професионалну обавезу да похађа наставу и да оствари
присуство од најмање 80% часовима предавања.
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Препоручена

литература
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ОЦЕНА ЗНАЊА (НАЈВЕЋИ БРОЈ ПОЕНА ЈЕ 100)

Предиспитне обавезе
Доласци

/

Колоквијум

/

Кратак опис
предиспитних
обавеза

Завршни испит
Писмени део испита
Писмени испит

100

Колоквијум се не полаже посебно, већ је у склопу завршног испита (теста)
и носи 30% од укупног броја питања.
Студент на крају одслушаног семестра полаже писмени испит у форми

Кратак опис
завршног
испита

теста (multiple choices) на основу градива предвиђеног за тај семестар - до
100 захтева, максимално време израде до 45 минута. Сматра се да је
студент је положио писмени испит уколико је остварио најмање 52%
тачних одговора.
1. Балкански хајдуци и ускоци.
2. Влад Дракула Цепеш.
3. Ђерђ Кастриот Скендербег.
4. Рига од Фере као револуционар.
5. Марко Краљевић.

Испитна

6. Синкретички лик Старине Новака.
7. О балканским женама-ратницама.
8. Бубулина.

питања

9. Грчки извори о косовском боју.
10. Одјек грчких устанака у српској књижевности 19. века.
11. Фанариоти.
12. Филики Хетерија.
13. Грчки устаници – клефти и арматоли.
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14. Грци у Првом српском устанку.
15. Вуков чланак Срби и Грци

4

