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Шифра предмета Статус предмета Семестар ECTS 

ИС9-5/2 изборни I 4 

Наставник/ -ци - 

Сарадник/ - ци Весна Мићић, асистент 

Фонд часова/ наставно оптерећење 
(седмично) 

Индивидуално оптерећење студента (у 
сатима семестрално) 

Коефицијент 
студентског 

оптерећења So1 

П АВ ЛВ П АВ ЛВ 1,4 

1 2 0 21 42 0  

укупно наставно оптерећење (у сатима, семестрално)  
45 h 

укупно студентско оптерећење (у сатима, семестрално)  
63 h 

Укупно оптерећење предмета (наставно + студентско):  
108 h семестрално 

Исходи учења 

Студенти   треба   да   овладају   основним   лексичко-граматичким категоријама руског језика; 
упознају се са карактеристикама научног стила и усвоје лексику и говорне структуре из домена 
историјске науке; оспособе се за читање и разумевање научне литературе на руском језику, као 
и за превођење литературе са руског језика. 

Условљеност 
 

Наставне методе Предавања, вежбе. Учење и израда домаћих  задатака и семинарских радова. 

Садржај 
предмета по 
седмицама 

Изражавање временских односа. Словенска племена у VI-VIII веку. Формирање Древнеруске 
државе Кијевске Русије у IX—X веку. Примање хришћанства 
Изражавање   просторних  односа.   Састављање  упитног  плана.   Периоди  руске 
историје. Русија крајем X - прве половине XII века. 
Изражавање узрочно-последичних односа. Култура и начин живота Древне Русије 
Изражавање       циља.   Политичка   расцепканост   Русије.   Москва   као   центар 
уједињавања руских земаља 
Карактеристика предмета, појава, стања  (партиципи).Русија и Златна Хорда у XIII-XV веку. 
Престанак зависности Русије од Златне Хорде. Коначно политичко уједињавање руских земаља 
Карактеристика  предмета,   појава  стања  (наставак). Агентивни   инструментал. Особености 
формирања Руске централизоване државе 
Трансформација глаголских синтагми у именске. Састављање номинативног плана. Русија крајем 
XVI, почетком XVII века. 
 
Компаративна карактеристика објеката. Састављање плана у тезама. Култура и начин живота у 
разним периодима историјског развоја Русије 
Нумеричко изражавање. Стварање Руске империје. Реформе Петра Великог 
Изражавање састава предмета. Епоха „просвећеног апсолутизма" Катарине II 
Давање дефиниције  научног појма.  Реформа  1861.  и  њен  значај. Император Александар II 
Социјално-економски развој Русије почетком XX века. Русија у Првом светском рату. Састављање 
резимеа 
Средства за организацију реченице, делова текста и текста у целини. Увођење важне и додатне 
информације. Састављање анотације. Совјетска Русија 
Изражавање квалитативних и квантитативних односа. Писање аутобиографије. Русија у Другом 
светском (Великом отаџбинском) рату. 
Карактеристика суштине, појма, појаве. Карактеристика теорије, идеје. Политичке и економске 
реформе у Русији почетком 1990-их година. Русија и ЗНД 

Обавезна литература  

Аутор/ и Назив публикације, издавач Година Странице (од-до) 

История России. Под ред. 
М.Н.Зуева 

«Высшая школа», Москва 1994 
 

                                                           
 



Допунска литература 

Аутор/ и Назив публикације, издавач Година Странице (од-до) 

А.А.Данилов. История 
России. 

 Издательский дом «Новый учебник», Москва 2002  

Г.В.Згурский Словарь исторических терминов. «Эксмо», Москва 2008  

В.О.Ключевский 
Энциклопедический словарь русской истории. 
«Эксмо», Москва 

2008  

Обавезе, облици 
провјере знања и 
оцјењивање 

Врста евалуације рада студента Бодови Проценат 

Предиспитне обавезе 

присуство предавањима/ вјежбама 10 10 % 

позитивно оцјењен сем. рад/ пројекат/ есеј --  

студија случаја – групни рад --  

тест/ колоквијум 2  x 20 40 % 

рад у лабораторији/ лаб. вјежбе    

практични рад   

Завршни испит 

завршни испит (усмени/ писмени) 50 50 % 

УКУПНО 100 100 % 

Web страница www.ffuis.edu.ba 

Датум овјере 2009. 

 


